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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, el primer punt de l’ordre del dia
consisteix en el debat de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 14218/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a TurisLAB.

La primera pregunta és relativa a TurisLAB, i la formula la
diputada Sra. Aina Crespí. Té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta és una pregunta dirigida
a la consellera d’Innovació. Una de les peces claus pel canvi de
model de creixement econòmic que està duent endavant aquest
govern és la innovació. La innovació i les noves tecnologies han
de ser el motor de la nostra economia. Aquest govern ha volgut
donar gran importància i impuls a la innovació com a eina de
creixement de la nostra economia. Aquest impuls es pot veure
reflectit en part en el Parc Bit, on avui en dia s’està creant una
xarxa important d’empreses TIC i de caràcter tecnològic.

Una d’aquestes empreses o, millor dit, clústers d’empreses
és TurisTEC. TurisTEC és un conjunt d’empreses i institucions
dedicades a desenvolupar solucions tecnològiques per al sector
turístic. Per altra banda tenim la Fundació IBIT, que és un
centre tecnològic dedicat a l’anàlisi, el desenvolupament i la
promoció de les noves tecnologies per conduir-nos cap a la
societat de la informació i el coneixement. Fa uns mesos s’ha
creat TurisLAB, fruit de la colAlaboració pública i privada entre
TurisTEC i la Fundació IBIT. Voldríem saber, Sra. Consellera,
més concretament quins són l’activitat i el funcionament de
TurisLAB.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Sra. Costa, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, TurisLAB és un
laboratori de recerca, desenvolupament i innovació que té per
objectiu bàsicament el desenvolupament de projectes de
tecnologia i comunicació aplicats al sector turístic i que, com
vostè molt bé deia, neix de la colAlaboració entre la Fundació
IBIT i el clúster d’empreses TurisTEC, i té un clar propòsit, que
és posar en valor per a les empreses de tecnologia aplicada a
l’àmbit turístic l’experiència i el coneixement adquirits pel
departament de turisme de la Fundació IBIT al llarg del seus 10
anys d’existència. 

Podríem resumir en tres els objectius de TurisLAB. En
primer lloc, promoure el desenvolupament de projectes
d’R+D+I de concurrència competitiva en consorci amb
empreses de TurisTEC, que és el clúster en TIC turisme, a
través de les convocatòries de nivell regional, nacional o
europeu. En segon lloc, desenvolupar activitats d’R+D+I bases
en TIC per augmentar l’efecte incentivador de les empreses
envers la innovació tecnològica aplicada al turisme. I per últim
colAlaborar amb grups de recerca de la Universitat de les Illes
Balears per traspassar resultats de l’àmbit acadèmic al sector de
les empreses.

Volem que TurisLAB es converteixi en el centre tecnològic
de referència de recerca, desenvolupament i innovació en TIC
per a les empreses del clúster, de l’agrupació empresarial
TurisTEC. Aquest és un gra d’arena més en les polítiques
encaminades al canvi de model econòmic en aquesta comunitat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Crespí? No? Doncs passem a la següent pregunta.

I.2) Pregunta RGE núm. 15141/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a resolució final de l'expedient de
reintegrament d'una subvenció.

És relativa a la resolució final de l’expedient de
reintegrament d’una subvenció, i la formula el Sr. Miquel Àngel
Coll i Canyelles. Té la paraula.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta va
dirigida al conseller de Presidència. Voldríem saber quina ha
estat la resolució final de l’expedient de reintegrament d’una
subvenció de 450.000 euros que va ser atorgada en el seu
moment per la Fundació Balears a l’Exterior a una ONG
vinculada a la congregació dels Legionarios de Cristo i amb seu
a Madrid.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Moragues.

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

Gràcies, Sra.  Presidenta. Efectivament, Sr. Diputat, es tracta
d’una estranya subvenció per diverses qüestions. En primer lloc,
per la seva quantia. Aquesta és una subvenció que es va atorgar
per part de la Fundació Balears a l’Exterior per 450.000 euros
per al transport i la instalAlació d’una planta dessaladora als
afores de Lima, al Perú, als quals s’havien d’afegir 477.000
euros més que la fundació havia de pagar a ABAQUA,
l’empresa pública. Per tant es tracta d’una subvenció amb una
despesa de més de 900.000 euros, que és una xifra realment
insòlita si pensam, a més, que és una subvenció mancada de cap
tipus de projecte previ i que a més tenia informe desfavorable
de la Conselleria d’Hisenda. Tot açò va passar, per recordar-los-
hi, senyores i senyors diputats, a l’anterior legislatura.

El mes de novembre de l’any 2007 el nou equip responsable
de la gestió de la Fundació va demanar justificants d’aquests
pagaments, tal com el conveni estipulava per a aquesta
dessaladora i que tenia una data límit d’execució el mes d’abril
de l’any 2007. L’entitat beneficiària d’aquesta subvenció no va
donar resposta, no va donar resposta satisfactòria, certament que
es van donar excuses però no es van donar respostes
satisfactòries, i per tant, d’acord amb els informes de
l’Advocacia de la comunitat, el Govern va decidir reclamar el
reintegrament de la subvenció rebuda. Es van justificar d’aquest
import 110.000 euros, que va ser acceptat per la Intervenció, i
en conseqüència es va reclamar el reintegrament dels 340.000
euros més els interessos bancaris generats en els dos anys, i que
van pujar a 41.000 euros. Aquesta resolució va ser impugnada
en via administrativa, però davant la postura ferma del Govern
el passat mes de juny es van ingressar les quanties exigides i es
van retirar totes les accions judicials, i per tant nosaltres des de
la conselleria vam donar per conclòs tot el que fa referència a la
part administrativa d’aquesta qüestió.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues. Vol fer el Sr. Coll ús de la
paraula? Té la paraula.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Sra. Presidenta. Abans de res, sobre l’interès i la
sensibilitat manifestada pel Govern balear a cooperar amb totes
aquelles zones on se sofreixi la manca d’aigua, no? Però per una
altra part hi ha diversos ingredients curiosos en aquesta història
que crec que han de ser tenguts en compte. Primer no podem
oblidar que parlam d’una ajuda concedida per un govern
autonòmic, per aquest govern autonòmic, a una ONG sense seu
ni vinculació amb el Govern de l’autonomia que representa el
Govern autonòmic, per un valor astronòmic i amb una finalitat
no assolida. Per una altra banda les gratificacions del president
de l’ONG en concret, el Sr. Santos Toledano, al Govern balear
el 2004, dos anys abans de la suposada instalAlació de la planta
dessaladora, si més no ens criden l’atenció, així com que es



3596 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 81 / fascicle 1 / 1 de desembre del 2009

 

destinàs un 34% del pressupost total de la Fundació del 2006, en
total més de 500.000 euros, a una acció sense projecte que no és
competència de la Fundació, sense cap tipus de publicitat i amb
informes desfavorables d’Hisenda. 

Però, a més, de la mateixa manera també ha captat la nostra
atenció el que podríem anomenar com la connexió nacional: la
relació, per exemple, d’Emilio Recoder, impulsor de l’ONG en
qüestió, amb Manuel Pizarro, aquell que si ho recordau havia de
venir a suar la camiseta, de qui és soci d’una societat de valor.
O per exemple l’impuls de diversos projectes de la mateixa
ONG per part d’Ana Botella des de l’Ajuntament de Madrid.
Des del nostre punt de vista qualcú ens haurà de donar
explicacions al respecte i entenc que no és vostè, Sr. Conseller.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Coll. Sr. Moragues, vol fer ús de la
paraula? No?

I.3) Pregunta RGE núm. 15153/09, de l'Hble. Diputat
Sr. José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsions pressupostàries
per dotar el pacte sindical de legislatura signat amb la Mesa
Sectorial de Serveis Generals.

Passam a la tercera pregunta. És relativa a previsions
pressupostàries per dotar el pacte sindical de legislatura signat
per la Mesa Sectorial de Serveis Generals, i la formula el Sr.
José María Rodríguez i Barberá. Té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, Sra.
Consellera de Innovación, Justicia e Interior, Interior y Justicia,
el pasado 11 de noviembre de 2008, cuando comparece la
consellera de Interior ante la Cámara para explicar sus
presupuestos de 2009, presume y exhibe que acaba de firmar...,
“es obligado destacar que acabamos de firmar un pacto de
legislatura con todos los sindicatos presentes en la Mesa
Sectorial de Servicios Generales”. A esta afirmación y a esta
noticia tanto el portavoz del BLOC, en aquel momento el Sr.
Riudavets, como yo le dimos la enhorabuena. El Sr. Riudavets
le dijo: “Dels aspectes més positius que vostè ha parlat aquí
sens dubte és aquest pacte que s’ha anunciat sobre funció
pública. És un pacte d’allò que ens ha dir, i si té un moment
m’agradaria que s’estengués més, perquè el consider
importantíssim”. Yo también le dije a la consellera: “Le voy a
dar la enhorabuena a usted porque creo que es una buena
noticia, y me adhiero a la petición que ha hecho el portavoz del
BLOC de que por favor nos lo repita y luego comparezca usted
para explicarnos por qué es un gran hecho, es un gran acuerdo”.

Efectivamente dijimos esto en noviembre, en diciembre del
año 2008, cuando estábamos debatiendo los presupuestos.
Actualmente usted en su comparecencia ha dicho otra cosa, ha
dicho que ha tenido un desencuentro y yo le dije que no, que
había sido un incumplimiento, no un desencuentro.

¿Cree usted que lo podrá arreglar?, ¿cree usted que podrá
llegar a un acuerdo con los trabajadores del sector público para
cumplir los acuerdos que se firmaron en 2008 y que
evidentemente es obligatorio cumplirlos por todas las empresas
y también por el Govern?

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, aquest govern i amb les
previsions dels pressupostos de l’any que ve, es preveuen els
acords pactats, entre altres coses perquè el que s’ha fet és
reprogramar els acords o els punts números 5 i 7 del pacte
sindical de legislatura al qual vostè feia referència, que són els
referents als increments retributius. 

La voluntat d’aquest govern, com no pot ser d’altra manera,
és donar compliment a allò pactat amb els sindicats i ho feim.
Ara bé, vostè em pot dir que al llarg de l’any 2010 els
increments retributius no es duran a terme; això és cert en part,
però sí que també és cert que es reprogramen, es reprogramen
perquè hem de ser conseqüents amb la situació econòmica que
vivim i la situació econòmica que pateix aquest govern, i fer tots
-i quan dic tots vol dir tots, no només administració i part social
sinó també partits polítics, tots els membres d’aquest govern- un
exercici de responsabilitat i solidaritat i remar junts. I els
primers a fer aquest exercici ha estat precisament la part social,
els treballadors públics i els representants sindicats, amb un fet
jo diria que els honora, amb un fet de responsabilitat perquè no
han estat ells els que han provocat aquesta crisi i no haurien de
ser ells que la pateixin, però la situació econòmica és la que és
i, miracles financers, no en podem fer.

Per tant el que ha fet el Govern ha estat arribar a un acord
per unanimitat amb la part social, amb tots els sindicats, per
reprogramar els increments retributius en matèria de carrera
professional i d’homogeneïtzació dels complements específics.
Així, pel que fa a la carrera professional les retribucions que en
virtut de l’acord de l’any 2008 havien de fer-se efectives en el
període entre 2010 i 2014 es concentren ara en tres anys i per
tant entre 2011 i 2013, i pel que fa a l’homogeneïtzació dels
complements específics la reprogramació acordada ajorna en un
any l’aplicació del segon i del tercer trams del total de tres en
què es fan efectius els abonaments de les modificacions del
complement específic afectades per aquesta homogeneïtzació.

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

Moltes gràcies, Sra. Costa. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sí, efectivamente, Sra. Consellera,
ya sé lo que ustedes han hecho, evidentemente en contra de la
opinión de los trabajadores del sector público, porque no olvide
usted que si no hubiera habido acuerdo en remuneración no
hubiera habido acuerdo de legislatura. O sea, está ligado
totalmente. Ustedes se han quedado con la parte que a ustedes
les interesa y han (...) interesa.

Porque además seguía la Sra. Consellera de Interior
presumiendo, diciendo “sé que es cierto que no es el primero -
porque en principio parecía que era el primer pacto y le tuve que
recordar que no, que era el segundo, porque el primero lo había
hecho en la otra legislatura anterior- sé que es cierto que no es
el primero; yo no he dicho que fuera el primer pacto que se
haga, pero sí que es el primero que tiene dotación económica”.
Como usted ve, una gran mentira, porque si hubiera tenido
dotación económica seria un gasto plurianual a lo largo de todo
el pacto, y ustedes lo han incumplido o no hicieron la previsión
suficiente para aprobar el pacto o ustedes lo han incumplido.

Mire, no es bueno recortar a los más débiles, no es bueno
recortar a los más débiles, consellera. Se podría recortar en
publicidad y en propaganda, se podría recortar en gastos de
representación, se podría recortar en gastos superfluos. Ustedes
no han optado por esto, han optado por otra cuestión que es la
que le he dicho anteriormente.

Los haberes de los trabajadores del sector público son parte
de los gastos sociales del Govern de las Illes Balears, y
evidentemente ustedes han optado por lo fácil y han optado por
incumplir su palabra. Será muy difícil que los sindicatos puedan
confiar otra vez en los miembros del Gobierno que negocian
unos acuerdos, unos pactos, que luego incumplen. 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Costa, li queda molt poquet temps, dos segons.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez, els representants
sindicals han confiat en aquest govern perquè han firmat per
unanimitat, amb absolut consens, la reprogramació d’aquest
acord econòmic. Efectivament en un govern que es troba que
han minvat els ingressos en 1.000 milions d’euros no podem fer
miracles, i si la gestió de l’anterior govern hagués estat més
eficaç i hagués retallat més les despeses supèrflues a les quals
vostè ha fet referència potser ara no haguéssim hagut de retallar
altres drets.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa.

(Petit aldarull a la sala)

I.4) Pregunta RGE núm. 15154/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforma integral de la Platja de Palma.

La següent pregunta és relativa a la reforma integral de la
Platja de Palma, i la formula el Sr. Joan Flaquer. Té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
fa pocs dies el conseller de Turisme del Govern es va referir, en
relació al projecte de reforma integral de la Platja de Palma, al
fet que hi havia determinades institucions que no actuaven amb
la celeritat necessària. Jo crec que el conseller va ser certament
benèvol amb aquesta expressió, quan va dir que no s’actuava
amb celeritat, sobretot si tenim present que les primeres passes
per a aquest projecte es varen donar el pròxim mes de febrer
farà sis anys; m’han escoltat bé, sis anys, 72 mesos.

Per tant m’agradaria que ens aclarís el conseller a quines
institucions es referia quan deia que no s’estava actuant amb la
celeritat necessària. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Nadal, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, en concret no
em referia a cap institució. El que vaig dir en el seu moment és
que entenia els empresaris de la Platja de Palma, entenia la seva
preocupació perquè les administracions no estaven actuant amb
la celeritat necessària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal. Sr. Flaquer, té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
no, vostè no va dir les institucions, vostè va dir que hi havia
determinades institucions. M’imagín que es va voler llevar vostè
d’enmig, i m’imagín que no tendran la intenció de futur de
culpar o de responsabilitzar, per exemple, l’Ajuntament de
Llucmajor, d’aquesta qüestió. Jo crec que tots ens entenem, tots
ens coneixem i jo li donava l’oportunitat que vostè fos un
poquet més clar avui aquí, i que digués qui és realment que està
paralitzant aquest projecte.
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I jo li ho explicaré, perquè jo també crec que ho sé, qui està
paralitzant aquest projecte, i no és ningú més que
l’Administració de l’Estat, el Govern de l’Estat, Sr. Conseller,
un govern de l’Estat que l’any 2004 va signar el primer conveni
i ja li dic que el mes de febrer del 2010 hauran passat sis anys
i encara estam en les mateixes, i la gent comença a estar
cansada, i els colAlectius de la Platja de Palma, hotelers, veïnats,
sindicats, tothom comença a estar ja cansat d’aquesta qüestió.

I vostès tenien una oportunitat magnífica en aquesta
legislatura. Vostès varen vendre un pacte de govern en aquesta
legislatura basat, entre altres coses, en un govern a Madrid del
Partit Socialista; i tenen l’Ajuntament de Palma governat pel
Partit Socialista, tenen el Consell de Mallorca governat pel
Partit Socialista, tenen el Govern de Madrid governat pel Partit
Socialista i han passat ja quasi tres anys i vostès no han donat ni
una passa en ferm pel projecte de reforma integral de la Platja
de Palma. Vostès estan enganant i defraudant els ciutadans,
vostès no estan fent res perquè això sigui una realitat, i ara el
que ens estan anunciant és una vegada més per al començament
de l’any que ve la presentació per part de la Sra. Nájera d’un
nou màster i un nou pla... No està bé, ja, Sr. Nadal, de màsters
i de plans?, i no comença a ser hora ja que comencin a fer feina
i a dur endavant el projecte, que és el que necessita aquesta
zona?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Nadal, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, si ja ho sap per què
m’ho demana? Jo ja ho sé, que vostè ho sap. Jo ja sé que vostè,
que ha estat conseller de Turisme, sap quins són els problemes
de la Platja de Palma, problemes que no es varen solucionar la
passada legislatura mentre vostè era conseller, i sé que no és
culpa seva. El que sí li diré és que tant vostè com jo, que estam
en contacte amb els empresaris d’aquella zona, que aquesta és
la millor zona hotelera de les Illes Balears, la més rendible i la
més productiva; que els empresaris es queixen sobretot de la
seguretat, i segurament hi ha diverses administracions
implicades en el tema de la seguretat en aquesta zona, i faré un
cert mea culpa. A més els empresaris el que volen és que aquest
projecte de la Platja de Palma, que es durà endavant aquesta
legislatura, es faci amb el màxim consens, i jo li puc garantir,
Sr. Flaquer, com així ho he fet amb els empresaris de la Platja
de Palma, que aquesta reforma serà una reforma que serà un
model per a tot Espanya.

I també he de dir, Sr. Flaquer, que l’Estat s’hi implica, que
hi inverteix 80 milions d’euros, 80 milions d’euros en obres
d’infraestructura; que, a més, es vol implicar i ha nomenat -no
ho va fer en altres legislatures, quan vostè era conseller-, ha
nomenat una comissionada, per part de l’Estat, del Sr.
Rodríguez Zapatero, perquè aquesta reforma es dugui endavant.

(Remor de veus)

Està fent les obres, ja ho veurà, Sr. Flaquer.

Els empresaris de la Platja de Palma confien que l’única
persona que podia dur endavant aquest projecte, amb implicació
del Govern del Sr. Rodríguez Zapatero, és la persona Nájera, ...

(Remor de veus)

... i jo estic convençut que aquest projecte serà un èxit
aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal.

I.5) Pregunta RGE núm. 15139/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programa Comenius.

La següent pregunta és relativa al programa Comenius. La
formula la diputada Sra. Cristina Rita. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Bé,
aquesta pregunta va adreçada al conseller d’Educació i Cultura
i li voldria dir que ja sabem que l’educació no és una activitat
econòmica, com ho poden ser el turisme o altres coses que
susciten molt d’interès aquí, però que sí que és la millor inversió
de futur, com també s’ha dit diverses vegades, inversió de futur
per a la nostra comunitat autònoma.

Una de les activitats educatives més interessants és
precisament el projecte Comenius, que té com a objectiu la
mobilitat i la cooperació entre els centres educatius d’Europa,
per reforçar precisament la dimensió europea de l’educació. I és
particularment interessant perquè es creen associacions escolars
entre centres de diversos països per poder desenvolupar
projectes educatius comuns. Són molts els instituts de les
nostres illes que s’han integrat a aquest projecte i no fa massa
vam poder veure com la Conselleria d’Educació i Cultura
reconeixia públicament la tasca d’alguns d’aquests.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 81 / fascicle 1 / 1 de desembre del 2009 3599

 

Precisament, també, hi ha el cas d’un institut de Menorca,
l’institut Joan Ramis i Ramis, que ha estat, a principis d’aquest
mes, a Bratislava, a un projecte d’associacions, que ha estat
l’únic institut de tota Espanya, precisament, en centres escolars
de secundària entorn del món de l’empresa i l’entrada al mercat
laboral. És a dir que són projectes realment importants,
interessants, i és per aquest motiu que voldríem que el conseller
d’Educació i Cultura ens pogués ampliar la informació sobre els
resultats que té aquest programa de cooperació europea entre els
centres educatius de les Illes Balears.

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. Els illencs, evidentment no
des que tenim Unió Europea o comunitat europea abans, ja
teníem trajectòries pedagògiques que demostraven l’interès per
tot el que passava fora de les illes, per ventura és una cosa
bastant específica dels que ens consideram aïllats. Els
programes europeus han tengut sempre una acceptació molt
forta per part dels docents i dels estudiants.

Evidentment, de vegades, quan hem estat en el Govern hem
potenciat aquests programes, la darrera vegada que varem ser al
Govern i primera també, el programa Leonardo da Vinci no
s’havia muntat i es va muntar. Actualment, el Comenius, com
vostè ha dit, és un dels programes que tenen més acceptació,
hem passat de 18 centres, 18 projectes el 2007 a 40 projectes el
2009, esperam que n’hi hagi 44 el proper any; i això ha suposat
un augment considerable de professors que han sortit de les Illes
Balears per anar a veure altres centres fora i també altres centres
que hagin vengut aquí a les Illes.

Seguirem amb aquesta trajectòria, seguirem comunicant-nos
amb tota la Unió Europea i amb tots els països que vulguin
colAlaborar amb nosaltres, però estam molt satisfets d’aquesta
comunicació constant que existeix entre els centres i els
professors quant a formació permanent, quant a llengües
estrangeres i quant sobretot a una cosa important: s’ha de dir
que la Unió Europea s’ha vista moltes vegades com BrusselAles,
una repartidora d’euros a governs i a colAlectius, però tampoc no
s’ha vist una altra cosa i és que els projectes Erasmus, Sócrates,
Leonardo da Vinci i Comenius feien més per a la Unió Europea
moltes vegades que aquests altres programes, perquè
conscienciaven la gent del que era ser un ciutadà europeu.

Aquesta és una mesura que seguirem endavant i gràcies per
la seva pregunta, perquè he pogut manifestar la satisfacció que
té la conselleria en aquest aspecte.

Moltes gràcies, moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.6) Pregunta RGE núm. 15151/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a adquisició de l'antic edifici de
Carreteres a Eivissa per destinar-lo a habitatges de
protecció oficial.

Passam a la següent, la número 6 ha estat retirada.

I.7) Pregunta RGE núm. 15140/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a grans
dependents.

Per tant, passarem a la pregunta número 7, relativa a ajudes
a grans dependents que formula també la Sra. Cristina Rita.

Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta va
adreçada a la consellera d’Afers Socials.

Hi ha algunes persones que tenen diversitat funcional i que,
a més, tenen un nivell de dependència que fa que precisin ajuda
per a totes les activitats de la vida diària, és a dir, com la
higiene, l’alimentació, vestir, la formació, l’oci, etcètera.
Aquestes persones, que podríem definir com a grans
dependents, van posar la seva esperança fa uns anys a la nova
legislació sobre la dependència, especialment aquesta la llei, o
també sobre la Llei de serveis socials de les Illes Balears,
pensant que recolliria la noció de vida independent que ells
reclamen. Com és natural, així com quan es va universalitzar la
Seguretat Social, doncs es varen donar passes durant tota una
sèrie d’anys, amb aquestes lleis forçosament ha de passar igual
i no es va amb la celeritat, tal vegada, que ells reclamen.

Aquestes persones per tant lluiten avui en dia per participar
en tots els aspectes de la societat, sobretot les persones més
joves. I perquè açò sigui possible reclamen el dret a tenir una
assistència personal i rebutgen aquesta institucionalització, a la
qual de vegades sembla que hi estan abocats. Reclamen, per
tant, una igualtat d’oportunitats per anar a la Universitat, per
gaudir de la cultura, per treballar, etcètera. Algunes comunitats
autònomes, com la catalana, han posat en marxa un pla pilot
d’assistents personals i sabem que la Conselleria d’Afers
Socials també estava interessada en aquest projecte i ho
estudiava. 

Per açò nosaltres volíem saber si ja s’ha posat en marxa el
programa o a quin punt es troba.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Sra. Santiago, té la paraula.

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

Gràcies, presidenta, bon dia a tots i a totes. Efectivament, la
Llei de dependència estableix dos grans nuclis de població a la
qual atendre: una que són les persones dependents, que
necessiten ajuda per a la seva activitat de la vida diària, però que
efectivament són en processos que podríem dir d’involució, que
sobretot afecta les persones majors, i per això hi ha tota una
sèrie de recursos més clàssics, com el servei d’ajuda a domicili,
les residències, els centres de dia, etcètera; però també recull la
possibilitat que determinats perfils, com són persones joves o
adults menors de 65 anys que tenguin una activitat fora de ca
seva, com pot ser laboral o de caràcter d’estudiar, per exemple,
puguin tenir qualque tipus de servei que no sigui de caràcter
institucionalitzat i que no només sigui per a activitats de la vida
diària, com pugui ser el servei de domicili, que és una qüestió
d’higiene, un tema de medicació, temes de cobrir altres tipus de
necessitats, i per a això contempla la figura de l’assistent
personal.

Però, efectivament, la Llei de dependència té tota una sèrie
encara de buits que ha de resoldre, com és per exemple que
aquesta figura d’assistent personal tengui una cabuda explícita
a la Seguretat Social perquè es pugui donar d’alta com a tal. Per
tant, les comunitats autònomes que estam interessades en això
hem estat obligades a posar una espècie de programa pilot per
poder acollir aquestes persones que tenen aquest perfil i que
necessiten aquests assistents personals.

En aquests moments a la nostra comunitat autònoma ja hi ha
8 persones que són valorades com a tals, com a persones
dependents, i que poden rebre aquesta figura de l’assistent
personal, que promociona més l’autonomia d’aquestes persones
que la dependència, en processos d’acompanyament, per
exemple al treball, d’acompanyament a la Universitat,
d’acompanyament en temes d’oci, de temps lliure, etcètera, i
que no té unes feines directes en relació amb el tema del servei
d’ajuda a domicili, que de vegades s’ha confós.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Vol fer ús de la paraula, Sra. Rita?
Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, presidenta. Únicament per fer un
reconeixement a una sèrie de persones que lluiten per aquest
tema, com és el Fòrum de Vida Independent, que és una
comunitat que es mou principalment per internet i que són unes
500 persones, una de les quals és precisament en Juan Antonio
Fortuny, un menorquí, un maonès que va ser premi Ramon Llull
d’aquesta comunitat fa uns anys, i jo crec que a ells també els
devem que punxin i que no aturin en aquesta reclamació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Sra. Santiago, ..., no vol fer ús de
la paraula.

I.8) Pregunta RGE núm. 15142/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projecte per a un nou hospital a
Eivissa.

Passam, doncs, a la següent pregunta, és relativa a un
projecte per a un nou hospital a Eivissa i la formula la Sra.
Maria Torres. Té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En diverses ocasions durant aquests
dos anys que duem de legislatura, s’ha parlat de la qüestió de la
construcció del nou hospital d’Eivissa i en diferents ocasions el
conseller de Salut i Consum ha exposat, de manera clara i
definida, com ha estat el procés de disseny, la iniciativa que en
definitiva va tenir el govern progressista en relació amb la
construcció d’aquest hospital. Però, tot i encara això, arran
d’unes manifestacions que recentment vaig llegir en premsa,
exposades per un membre molt conegut del Partit Popular,
donat que, bé, pareix que contradiu aquestes manifestacions tan
clares que s’han manifestat per part del conseller i que tots hem
pogut constatar, li vull preguntar avui al Sr. Conseller de Salut
i Consum si en començar aquesta legislatura va trobar la
Conselleria de Salut i Consum qualque projecte per a un nou
hospital a Eivissa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Torres. L’any 2007,
quan el meu equip i jo vàrem arribar a la Conselleria de Salut i
Consum, no vàrem trobar ni un sol projecte que contemplés la
construcció d’un nou hospital a Eivissa, ni un sol. Davant
aquesta mancança d’iniciativa, sembla lògic afirmar que no hi
havia per part de l’anterior govern cap intenció per treure
endavant un nou hospital per millorar l’atenció sanitària a l’illa
d’Eivissa.

Ja ens hagués agradat a nosaltres trobar passes fetes, perquè
evidentment ens haguéssim estalviat temps i esforços, qüestió
que a l’anterior legislatura no va ser així. Així va succeir a
Menorca, que es varen trobar amb un hospital amb obres
començades o també a Inca -supòs que el Sr. Batle se’n recorda
quan es va presentar el projecte de l’hospital d’Inca al Consolat-
, i així, com que les coses ja estaven bastant fetes, amb l’inici de
la seva legislatura va començar les obres.
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Evidentment, hi havia realitats a Inca, hi havia realitats a
Menorca i no a Eivissa, i si volen fer un exercici de lectura se’n
poden anar al Diari de Sessions de dia 13 de desembre de l’any
2005, on es pot veure ben clarament que l’anterior govern no
tenia cap ganes de fer un nou hospital a Eivissa, cap ni una, cap
ni una, i se’n poden anar a llegir el Diari de Sessions de dia 13
de desembre del 2005; és més, anunciaven cinc centres de salut,
que no en varen ni començar alguns d’aquests.

Vostè, Sra. Torres, em demana si vàrem trobar cap projecte,
jo li dic, desgraciadament li he de dir: cap ni un, només un
power point de necessitats de l’any 2005.

(Remor de veus)

Això és el que vàrem trobar, no hi havia cap projecte de nou
hospital. Sortosament la situació ha canviat molt en dos anys:
tenim un projecte d’hospital, tenim dos centres de salut nous en
funcionament, en tendrem tres més i el que és important, que el
Consell de Govern ja ha aprovat una inversió per a un munt de
700 milions d’euros per construir el nou hospital que necessiten
a Eivissa. Per tant, ara sí que queda ben clar i ben palès quina
importància dóna aquest govern a l’assistència sanitària a
Eivissa. L’anterior govern ho hagués pogut fer i no ho va fer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Pot fer ús de la paraula, Sra.
Torres, però no li podran contestar perquè estam passats de
temps.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sí, Sra. Presidenta, moltes gràcies. És una pena que tots els
escons del Grup Popular no estiguin ocupats per escoltar la clara
exposició que ens ha fet el conseller de Salut.

(Remor de veus)

Li agraeixo que m’hagi aclarit l’explicació -si em permet ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Torres, li ho permet, però tampoc no cal provocar.

(Remor de veus, petita cridòria, alguns aplaudiments  i petit
aldarull)

LA SRA. TORRES I MARÍ:

No és la meva intenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Cap intenció de provocar,
simplement perquè esper que tots els membres del Grup Popular
entenguin clarament l’explicació del conseller de Salut, donat
que recentment a la premsa justament, per part de certes
persones del Grup Popular que avui no són aquí en aquest
moment, es va manifestar que el nou hospital d’Eivissa estava
dissenyat pel Partit Popular. Simplement en referència a això.

Li agraesc l’explicació, donat que, com vostè ha dit, Sr.
Conseller, en el Parlament consta clarament que el Partit
Popular o el Grup Popular mai no va defensar la construcció
d’un nou hospital a Eivissa i que simplement es va defensar
l’ampliació de l’actual hospital de Can Misses a Eivissa. I
també li agraeix l’explicació, donat que veig que certes persones
del Partit Popular no ho havien entès, donades les explicacions
falses que es donen a la premsa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments, petit aldarull i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 15150/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acomiadament del Sr. José
Ramón Olives de l'IBABSA.

La següent pregunta és relativa a l’acomiadament del Sr.
José Ramón Olives de l’IBABSA i la formula la Sra.
Misericòrdia Sugrañes. Té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, voldríem conèixer els motius reals de
l’acomiadament d’aquest senyor per part de l’IBABSA.

Sra. Consellera, vostè va ser la que va decidir que
s’acomiadés aquesta persona? Va ser el Consell
d’Administració del qual n’és vostè presidenta? Va ser el seu
director gerent? Qui és el responsable i els motius d’aquest
acomiadament improcedent?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Sra. Amer, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Sra. Presidenta, Sra. Diputada. Les raons per a aquest
acomiadament improcedent són exclusivament vertaderes, les
raons, no hi ha raons no vertaderes o falses o raons d’altre tipus,
hi ha raons i prou.

Dit això, el motiu de l’acomiadament d’aquesta persona rau
en una decisió que va prendre, efectivament, el gerent d’aquesta
empresa pública IBABSA i que té el suport d’aquesta
consellera, una decisió presa en funció d’un pla d’austeritat,
posat en marxa per aquest govern ...

(Remor de veus)

... de la productivitat del lloc de feina i de les tasques que
actualment desenvolupa aquesta empresa pública i els seus
treballadors.

(Remor de veus)

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sra. Consellera, fals, tot el que acaba de dir ara és fals. Miri,
vostè, això va començar, en aquest plenari, a una pregunta
d’aquesta diputada fa uns mesos li vaig demanar si prendria
mesures contra l’Associació Frisona de Balears, perquè
l’organitzadora del Concurs Morfològic d’Alaior, perquè el mes
de març li van fer una plantada, van retirar les vaques del a fira,
perquè vostès no havien abonat el Proagro del 2008 i a sobre
havien avançat retalls del 2009.

(Remor de veus)

Això, vostè fa faltar a la veritat quan em va dir que no
prendria mesures, perquè a partir de llavors va prendre mesures,
una persecució política, i és molt clara perquè la causa que ha
alAlegat a la carta d’acomiadament posa: “Ante la falta de
sintonía -que no deu ser musical-, ante la falta de sintonía entre
la dirección de la empresa y usted”; per tant, a això, Sra.
Consellera, se li diu persecució política, això és violació ...

(Alguns aplaudiments, petit aldarull i remor de veus)

... això és violació dels drets fonamentals del treballador,
això és un acomiadament nul, això, Sra. Consellera, si vostè ha
donat suport a aquesta decisió del seu gerent, a això se li pot dir,
fins i tot, fins i tot, miri el que li diré, a això se’l podria
denominar “malversació de fons públics”, perquè vostès han
pagat més de 46.000 euros per un acomiadament improcedent.
Vostès neguen ajudes als sectors, dient pla d’austeritat, etcètera,
retards de pagament, i en canvi tenen doblers per acomiadar
gent per qüestions polítiques. Això ni més ni manco és
persecució política i això solament passa, desgraciadament, cada
vegada que arriba el pacte de progrés, comencen els
acomiadaments per temes de persecució política, perquè pensen
diferent de vostè.

Sra. Consellera, vostè és la responsable i cregui’m que això
es pot qualificar de malversació de fons públics.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Sra. Amer, té la paraula.

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

Sra. Diputada, no hi ha raons polítiques, ni amagades, ni res
d’això. En pot estar segura. No té res a veure si aquesta persona
pertany a una associació o a una altra, que sigui de dretes o que
sigui d’esquerres. 

(S'escolten veus de fons que diuen: no, no, ...)

Que tengui un llinatge o que en tengui un altre. Això és
absurd, Sra. Diputada! No té res a veure amb aquesta persona en
concret. És precisament per aquesta tasca que s’està duent en
aquests moments i que no es considera necessària pels objectius
d’aquesta empresa IBABSA a Menorca.

Sobre aquest assumpte s’han dit moltes coses, vostè n’ha fet
esment i entenc que aquesta tasca de la direcció de l’empresa
continua i ha de continuar i té el suport d’aquesta consellera. La
qüestió és ben clara, s’acomiada aquesta persona perquè no se
la considera necessària i prou. No hi ha, repetesc, persecució
política. No hi ha hagut cap discriminació. Per tant, tot això que
vostè ha dit són calúmnies i vostè el que haurà de fer és
demostrar..., perquè no es pot acusar aquest Govern de fer-ho.
En cas contrari, demostri-ho.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Amer.

I.10) Pregunta RGE núm. 15136/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a valoració de la campanya de neteja de torrents de
l'any 2009.

La següent pregunta és relativa a valoració de la campanya
de neteja de torrents i la formula el Sr. Josep Melià. Té la
paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller de Medi Ambient, voldríem saber la valoració de
la campanya per al 2009 de la neteja de torrents, però també i
aprofitant l’ocasió, i atès que estan en fase final els pressuposts
generals de l’Estat i que hi ha uns compromisos pressupostaris
i econòmics importants de l’Estat sobre aquesta qüestió de la
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neteja de torrents, quines perspectives tenim de cara a l’any
2010?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, la conselleria enguany
ha invertit 8 milions d’euros en condicionament i neteja de
torrents. Les actuacions que s’han realitzat gairebé sumen 100
quilòmetres de trams de torrents, abraçant la majoria de
municipis de les Illes Balears. Les obres han consistit
bàsicament en neteja, desbrossaments i condicionament de
diferents llits, així com en obres de reforç de fàbrica,
reconstrucció de trams de murs i baranes de protecció i
recuperació de trams esbucats, o obstruïts. D’aquests 8 milions,
2,3 han estat de neteja i gairebé els 6 restants obres de fàbrica,
reconstrucció i recuperació. En total s’han posat en marxa una
cinquantena de projectes i evidentment si haguéssim tengut els
15 milions del conveni de torrents a què s’havia compromès
l’Estat, s’haurien pogut fer moltes més coses. A dia d’avui
encara no està firmat el conveni i evidentment enguany ja no
executarem res d’aquests doblers.

Pel que fa al pressupost del 2010 i que vostè me demanava
del pressupost general de l’Estat, li he de dir que
lamentablement cap diputat balear a la votació de les esmenes
del Congrés dels Diputats als pressuposts generals de l’Estat, no
va votar a favor de l’esmena presentada per diputats catalans per
aconseguir pressupostar els 15 milions d’euros de torrents per
al 2010. És una llàstima i poc entenedor que diputats catalans
demanin una cosa i que els diputats balears votin que no, quan
és una cosa per a Balears. Desig que en el Senat els nostres
diputats balears facin més bon paper i recordin que per damunt
de fidelitats de partit, tenen un compromís amb la seva terra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Melià? No.

I.11) Pregunta RGE núm. 15152/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a resultat de la reunió amb el ministre de
Justícia.

Passam doncs a la següent pregunta, que és relativa a
resultats de la reunió amb el ministre de Justícia i que formula
el Sr. Miquel Jerez. Té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, després de la flamant reunió que va tenir vostè amb
el ministre de Justícia, fa aproximadament una setmana a
Madrid, el Grup Parlamentari Popular estaria molt interessat a
saber si durant aquella reunió es varen assolir definitivament els
objectius prevists per la Conselleria d’Innovació i Justícia en
relació amb la transferència de competències.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Sra. Costa, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, sí es varen assolir
aquells objectius, tenint en compte que era una primera presa de
contacte amb el ministre de Justícia i reprendre tota la feina que
s’havia desenvolupat fins el mes de setembre per part de
l’anterior equip del conseller competent en aquell moment en
aquesta matèria. No s’han assolit definitivament, evidentment.

Li he de dir que aquesta reunió va ser molt profitosa, atès
que ens va permetre comprovar de primera mà la predisposició
del Ministeri de Justícia de dur endavant el traspàs de funcions
i serveis en matèria d’administració de justícia a la nostra
comunitat i constatar el compromís del ministeri d’actualitzar
el cost efectiu, que fins ara estava xifrat en 55 milions d’euros.
Aquesta quantitat que correspon a l’any 2007 haurà de ser
actualitzada a desembre de l’any 2009. I seran ara els grups de
treball del ministeri i de la conselleria els que treballaran per
posar al dia aquest cost real dels serveis.

També vàrem insistir al ministre i és una cosa que tenim
molt clara des d’aquest govern, que no acceptarem cap traspàs
de competències que no vengui acompanyada d’un acord
econòmic satisfactori. I aquest acord fa referència no només al
cost efectiu, que és important, però hi ha una altra part que és
igualment important i és el denominat annex d’inversions per
millorar les infraestructures judicials a Mallorca, Menorca i
Eivissa i per construir nous jutjats.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Sr. Jerez, té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, la sensació que tenim nosaltres aquí a Balears és
que, efectivament, vostè ha complit amb els objectius que
aquesta conselleria s’havia marcat i en particular la consellera
i que era retratar-se precisament amb el ministre de Justícia,
però només això, retratar-se amb el ministre de Justícia. Res
més que això. I la prova la tenc en aquest moments a les meves
mans, quan vostès entren a la pàgina web del Ministeri de



3604 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 81 / fascicle 1 / 1 de desembre del 2009

 

Justícia i cliquen damunt la notícia de la reunió troben,
efectivament, només una fotografia, la resta del foli està en
blanc...

(Remor de veus)

Precisament això és el que va passar, una reunió en blanc,
una reunió sense acord. I des del Partit Popular estam certament
preocupats que vostè viatgi a Madrid i torni amb les butxaques
tan buides com quan se’n va anar. Per tant, nosaltres li volem
traslladar que quan vostè pretengui tornar a Madrid a reunir-se
i retratar-se amb el ministre, sàpiga vostè amb certesa si 55
milions d’euros són suficients per assolir aquesta competència.
Tengui vostè clar si aquests 55 milions d’euros seran o no seran
actualitzats. Tengui vostè clar quantes comunitats autònomes
estan a la cua. I tengui vostè clar quin lloc ocupa Balears en
aquesta cua. Perquè efectivament, el que ens preocupa és que
vostè torni de Madrid i digui que precisament no hem parlat
d’una xifra en concret. Això és llastimós, Sra. Costa, crec que
aquí estam per parlar de xifres en concret, per posar-les damunt
la taula i per començar a tancar definitivament un debat que és
urgent, necessari i prioritari per a aquesta comunitat autònoma.

Sra. Costa, vostè té una oportunitat d’or, una oportunitat que
no ha de desaprofitar i no la de desaprofitar per una raó molt
senzilla, perquè el Grup Parlamentari Popular donarà suport a
aquesta conselleria per tal que la transferència vengui ben
dotada, sempre i quan vostè sigui diligent i responsable en la
negociació, sigui transparent i defineixi el que realment vol per
a la justícia d’aquesta comunitat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Sra. Costa, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, si hagués estat només
una fotografia o un retrat, com vostè diu, no haguéssim estat
més d’una hora i mitja parlant i negociant amb el ministre.
Evidentment un ministre no ens espera amb una calculadora a
la mà, ni amb una borsa plena de sous per traspassar en aquell
moment a la comunitat. Vàrem fer una cosa molt més seriosa,
establir el marc d’aquestes negociacions i acordar -i això és una
novetat-, actualitzar la xifra de cost efectiu que fins ara es
parlava de 55 milions d’euros. Només per això ja havia valgut
la pena aquest viatge. 

Jo crec que el que els sap greu, Sr. Diputat, és que es facin
passes importants en matèria de justícia. Per cert, si a vostès els
importava tant el tema de justícia, és una llàstima que a
l’anterior legislatura, quan governaven comunitat i Consell
d’Eivissa, bloquegessin durant quatre anys la modificació del
Pla General de Vila i que va impedir que a dia d’avui veiéssim
com es construïen els nous jutjats d’Eivissa. Però hi ha una bona
notícia, esperam que en uns 30 dies aproximadament comencin
les obres del nou jutjat de Maó a l’illa de Menorca i també que
l’any que ve es puguin començar, com a mínim adjudicar, les
obres dels nous jutjats d’Eivissa. 

Per només això haurà valgut la pena tota la feina no que
s’haurà fet durant aquest darrer any, sinó durant aquests darrers
quatre anys amb l’impuls que s’ha donat no només per part del
ministeri, sinó també amb la colAlaboració d’aquest govern.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa.

I.12) Pregunta RGE núm. 15155/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pressuposts regressius en matèria de
d'educació i salut.

La següent i darrera pregunta és relativa a pressuposts
regressius. La formula el diputat..., el president no hi és. Per tant
el Sr. Fiol no la formula i l’ajornam per a la pròxima sessió.

II. InterpelAlació RGE núm. 12245/09, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'immigració.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de la interpelAlació relativa a política d’immigració. Per
defensar-la en nom del Partit Popular té la paraula la Sra.
Encarna Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados.
Empezaré diciendo lo mismo que desde el Grupo Parlamentario
Popular hemos dicho siempre, que tenemos muy claro que la
inmigración no es ningún problema, siempre lo hemos dicho así
porque así lo creemos. Es un problema la inmigración cuando
no se llevan a cabo políticas adecuadas, cuya mala gestión
convierte en un problema aquello que no lo debería ser. La
inmigración representa una gran ayuda para nuestra comunidad
desde hace mucho tiempo, que no sería lo que es sin lo que la
inmigración ha aportado. Por eso nos preocupa
extraordinariamente que no se le preste la atención que le
corresponde. Es tremendamente preocupante que en el debate
del estado de la comunidad y de política general del ejecutivo,
no se hiciera referencia a un colectivo que representa casi la
cuarta parte de la población de las Islas Baleares. Y no es solo
(...) por lo que hacemos esta interpelación hoy, no se anuncia ni
medida alguna encaminada a acciones positivas hacia unos
ciudadanos que como todos, pero especialmente ellos, en esta
comunidad están padeciendo la situación de crisis y recesión.
Aunque éstos, naturalmente, en alto riesgo de exclusión social.
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Con esta interpelación, el Grupo Parlamentario Popular
pretende poner de manifiesto una realidad, para que se den
cuenta, señores del Govern, de esta realidad es por lo que
hacemos esta interpelación. ¡Despierten! Despierten y si es
posible póngase a trabajar lo que les quede de legislatura. El
Grupo Parlamentario Popular en la oposición tiene la obligación
de valorar lo positivo, pero también tiene la obligación de
criticar todo aquello que pensamos que se puede hacer de una
manera distinta. Sra. Consellera, permítame usted que le diga
que en dos años, pese a haber mantenido el nombre de
Inmigración en su conselleria, no han hecho nada más que
mantener algunos programas ya existentes en la etapa anterior
y repartir a través de subvenciones la partida presupuestaria del
ministerio. Por cierto, no la han defendido delante de ese
ministerio, seguimos recibiendo el porcentaje más bajo de
financiación de todo el Estado para la integración de los
inmigrantes en nuestra comunidad.

Sra. Consellera, nos están engañando y las consecuencias las
sufren todos los ciudadanos de las Islas Baleares que ven
mermados sus servicios debido a la falta de recursos
económicos, porque no se tiene en cuenta la población real. Sra.
Consellera, ustedes no han llevado a cabo ninguna medida
nueva y si acaso la anecdótica puesta en marcha de un plan
piloto de unos traductores en centros hospitalarios, mediante un
convenio con la Conselleria de Salud. En la legislatura anterior
su grupo y algunos más que les dan apoyo, criticaron que el
ejecutivo de entonces no destinase partida presupuestaria
propia. Sra. Consellera, yo hoy le pregunto ¿dónde está ahora
esa partida presupuestaria propia?, ¿dónde está? Criticaban que
no se hiciese nada y mire no vamos a enumerar las múltiples
medidas, proyectos, programas, servicios que se pusieron en
marcha, lo hemos hecho otras veces. Todo esto gracias a un
equipo dedicado en cuerpo y alma a trabajar y a hacer
exactamente lo que ustedes no hacen, trabajar.

Sra. Consellera, vamos a enumerar lo que no han llevado a
cabo en dos tercios casi ya de esta legislatura. No han elaborado
el III Plan integral de atención a las personas inmigradas, no lo
han elaborado aún. No hay ahora mismo en la comunidad
autónoma de las Islas Baleares ningún plan estratégico ni
integral de atención y de acogida para un colectivo con
necesidades específicas. No han solucionado, pese a la continua
demagogia en la etapa anterior, la criticada situación de
masificación del alumnado inmigrante en las aulas y centros
escolares. No han hecho nada respecto a aumentar los recursos
en materia de apoyo, solo se limitan ustedes a atender el tema
lingüístico. Y mientras tanto las escuelas concertadas no reciben
las ayudas necesarias. Consiga, Sra. Consellera, que los colegios
subvencionados cuenten con los mismos recursos que los
públicos. Han anulado la submesa de inmigración, iniciativa por
cierto del sindicato UGT, a la que el ejecutivo anterior dio
forma de convocatoria dentro de la Mesa del diálogo social y el
Pacto por la ocupación. Han llegado tarde por dejadez y
despreocupación a situaciones de conflicto social en los
municipios y en especial en la capital. 

No han tenido iniciativa alguna en ningún programa de
gestión propia, ni en el ámbito de la educación, ni en el ámbito
socio-sanitario, ni en el de la sensibilización, ni en el del apoyo
asociativo o a municipios. Habiendo en la legislatura anterior un
continuo contacto y firma de convenios con las instituciones
insulares y locales. Su política en el ámbito de sedes consulares,

Sra. Consellera, es según sus respuestas, no sabe, no contesta,
no tiene responsabilidad. O sea, Sra. Consellera, un auténtico
fracaso. 

Han publicado un decreto de modificación del Foro de la
inmigración que supone una restricción al ámbito de la
participación del tejido asociativo. Sí, Sra. Consellera, una
restricción. Han dejado en el olvido algo fundamental y que es
una evidencia del desinterés y la falta de coordinación del
ejecutivo, este ejecutivo parcelario, donde cada uno va a lo suyo
y por eso no ha convocado usted la Comisión
interdepartamental de inmigración, ni con periodicidad, ni con
orden del día.

En definitiva, han hecho menos que lo que hicieron en el
anterior pacto de progreso, a pesar de que tenemos ahora en
nuestra comunidad más del doble de la población que había
entonces. A pesar de todo esto, Sra. Consellera, desde nuestro
grupo parlamentario somos optimistas, porque creemos que
pronto los ciudadanos de estas islas podrán contar con un
gobierno responsable que les saque de este estado de pesimismo
y desconfianza generado por la pasividad, la descoordinación y
la falta de previsión.

Le reitero, Sra. Consellera, como he hecho siempre, nuestra
disposición a colaborar, a aportar con experiencia que tenemos
en nuestro grupo parlamentario, eso sí, no sin antes pedirle que
en este año y medio que les queda de legislatura se pongan a
trabajar para los ciudadanos de esta comunidad, ponga los
medios necesarios, aunque tenemos realmente verdaderas dudas
de que visto lo visto lo vayan a hacer, sobre todo, Sra.
Consellera, con los presupuestos que nos han presentado.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Sra. Santiago, té la paraula.

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

Sra. Presidenta. Bon dia una altra vegada, a tots i a totes. En
primer lloc vull agrair a la Sra. Encarna Pastor la seva
disponibilitat de colAlaboració, però li he de dir que de vegades
les paraules ens traeixen i a vostè avui l’han traïda les seves
pròpies paraules. Avui vostè ens diu que el president no va
parlar de la població immigrant en el debat de la comunitat,
vostè ens diu que no feim opcions positives per a la població
immigrant. Sra. Pastor, nosaltres consideram els immigrants
ciutadans i, per tant, no hem de parlar d’immigració. El
president no ha de parlar de polítiques d’immigració dirigides
a la població immigrant, ha de parlar ..., ha de parlar de
problemes que tenen els ciutadans, problemes per pagar els
habitatges, problemes per arribar a finals de mes, problemes per
aconseguir alimentació, problemes per poder dur els seus fills
a l’escola que volen, problemes amb sanitat, com a ciutadans no
com a immigrants.
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Vostè, Sra. Pastor, avui les seves paraules l’han traïda. Vostè
insisteix que el colAlectiu d’immigrants siguin immigrants, que
no siguin ciutadans, i la nostra política va dirigida al colAlectiu
de ciutadans, a les necessitats dels ciutadans, independentment
del seu lloc d’origen. Nosaltres entenem que la ciutadania és un
espai i un temps en el qual convivim, ens ha coincidit viure en
aquest espai. Per tant, les nostres polítiques van dirigides a uns
eixos principals. 

Primer, garantir la bona acollida i el desenvolupament de
mesures per assegurar la cohesió i la inclusió social, per posar
les bases per a un futur de convivència sobre la igualtat dels
drets i dels deures i la plena integració. Això sols és possible des
de la transversalitat, no des de polítiques dirigides a la
immigració exclusivament.

Garantir les condicions d’igualtat i de la no discriminació;
reconèixer el valor positiu i enriquidor de la diversitat cultural
mantenint les senyes d’identitat de la cultura balear, la
mallorquina, la menorquina, l’eivissenca i la formenterenca; la
participació, consideram que un nivell de participació el més
essencial o el més primari que poden fer els colAlectius de
nouvinguts són a les associacions d’immigrants, però els
esforços els volem centrar a afavorir la inclusió de les persones
immigrants en sindicats, en partits polítics, en entitats
d’associacions de veïns, en associacions de pares, en entitats
culturals, esportives i polítiques.

Per tant, tots aquests eixos que també els volem incorporar,
bàsicament, en polítiques de caràcter sectorial que liderin cada
una de les conselleries, cada una de les institucions territorials,
siguin els consells insulars o sigui el municipi, que són els que
tenen les màximes competències en temes de serveis socials i en
temes de salut i d’educació el Govern de les Illes Balears.

Miri, mediadors socioculturals, que és un dels eixos centrals
per a la integració de la primera acollida, des de Serveis Socials
pensam que amb el tema de primera acollida i d’integració han
de tenir una importància fonamental els temes de serveis socials
perquè és el moment on la població immigrant es troba més
vulnerable. L’any 2007, 23 mediadors. L’any 2009, 45, 45
mediadors. Vostè quan era consellera, 400.000 euros dirigits als
ajuntaments. L’any 2008, 800.000; l’any 2009, 1milió; l’any
2010, garantit també 1 milió. Passam de 23 mediadors
socioculturals i d’acollida a 45 en dos anys. 

Un altre tema d’acollida que no són mediadors sinó altre
tipus de professionals com  educadors, treballadors socials, etc.,
l’any 2007, 31; l’any 2009, 65. Efectivament, hem passat de 400
a 1 milió d’euros. 

Ens centram amb les classes -que a vostès els fa tanta por el
tema lingüístic-, les classes de català i les classes de castellà per
a adults, fonamental, perquè les persones ens expressam a través
del llenguatge i si vénen persones subsaharianes que no
coneixen el castellà, que no coneixen el català difícilment es
podran integrar en educació, difícilment es podran integrar en
el sistema social. 

Oficines d’informació, les hem mantingudes. A les
associacions programes d’integració i tallers d’integració, fora
d’altres tipus d’activitats. 

Temes d’habitatges, hem garantit que hi hagi informació i
acompanyament en la consecució d’habitatges. Això des del
tema d’acolliment. 

Des de l’educació, que juga un paper essencial per a la
cohesió i la integració, per donar cabuda a un alumnat cada
vegada més diversificat. Acollida educativa, garantim l’acollida
educativa. Hem donat suport a les oficines d’escolarització i
acompanyament en la matriculació. Elaboració de material
didàctic. El tema, també, d’adults des d’educació, tot el tema de
formació per a adults, especialment el llenguatge. 

En salut, hem augmentat tot aquest tema de prestació de
serveis de la mediació cultural a la xarxa d’atenció primària,
tant a l’atenció primària -disculpin- com l’específica.
Participació, aquest decret que vostè diu que ha constret la
participació de les associacions, tot el contrari, hem reduït la
presència de persones de l’administració i estan molt més
presents les associacions amb relació a l’administració. El
vicepresident triat pel colAlectiu d’associacions és una persona
lligada en el món associatiu. Transversalitat, hem fet un pacte
per a la igualtat, la ciutadania i la convivència, aprovat per totes
les associacions i aprovat per tot el conjunt de sindicats que hi
participen, per totes les administracions públiques. Anualment
feim el Pla d’acció 2008-2009 des de la Conselleria d’Afers
Socials, des de la direcció. 

Per tant, hem fet una política, i amb això efectivament
discrepam amb vostès, no d’immigració sinó de ciutadania.
Nosaltres no volem fer polítiques, des de la conselleria,
específiques d’immigració. Nosaltres volem cobrir les
necessitats que té la població, independentment de l’origen que
tenguin, no ens veurà fer polítiques positives d’immigració, el
que farem serà reforçar els ajuntaments perquè puguin acollir
aquest grup de persones, el que farem serà dotar el sistema
sanitari perquè puguin tenir suport en temes d’immigració, el
que farem serà donar suport als temes educatius perquè puguin
tenir temes d’immigració, farem convenis amb els consells
insulars perquè puguin mantenir les oficines d’immigració, des
de Serveis Socials al moment de l’acollida, des dels altres
sectors, que són de necessitat de població, han de ser cada una
de les conselleries i cada un dels àmbits competents. 

Vostè em feia tota una sèrie de preguntes. El debat de la
comunitat ja li he comentat. Les accions positives, no hi estam
d’acord. 

El que no farem, 500.000 euros que vostè mateixa va firmar
per finançar d’una forma soterrada IB3, això no sortirà
d’Immigració. Sopars multitudinaris amb associacions
d’immigrants, tampoc no els farem; dedicarem aquests doblers
a altres tipus d’accions. Mantenir convenis, hem mantengut
convenis amb els consells  insulars, amb tots els consells
insulars, inclòs el de Formentera que vostè no va mantenir. Per
primera vegada, l’any 2008 es fa un conveni amb Formentera.
Amb els ajuntaments? Bé, doncs amb l’Ajuntament de
Formentera si no existia, si no existia el consell amb
l’Ajuntament de Formentera. No existia. Nosaltres l’hem fet per
primera vegada i ho hem mantingut tot. La primera oficina
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d’informació d’Eivissa, amb aquest govern. Amb els
ajuntaments, amb tots els ajuntaments, augmentam de 400.000
a 1 milió d’euros. 

El Pla integral, nosaltres insistim que feim el pacte per a la
igualtat, que és per damunt d’un pla estratègic i per damunt d’un
pla integral. A part d’aquest feim el pla d’acció de cada any. 

Modificació per a l’acolliment dels nouvinguts menors
d’edat en edat escolar, s’han fet modificacions per poder
facilitar l’accés d’aquestes persones, o d’aquests alumnes, en el
seu territori i que no siguin expulsats del territori que els
correspon per un problema que, a vegades, les concertades, i
vostès ho saben, presenten dificultats per poder matricular nins
immigrants, i vostès sí ho saben perquè són dades objectives,
són dades que l’escolarització pública accepta nouvinguts en
edat escolar i en canvi la concertada en té menys presència.
Això és perquè hi ha una acció activa per afavorir-ho.

Consolats. Jo sempre li he dit amb el tema dels consolats,
vull dir, la immigració, nosaltres no feim diferències entre
l’acció exterior si el consolat és alemany o si el consolat és de
Nigèria, la responsabilitat és de Presidència, i nosaltres facilitam
l’espai. Nosaltres no feim consolats de primera i de segona, i els
nigerians eren de la Conselleria d’Immigració i els alemanys no.
La responsabilitat dels temes de política exterior és de
Presidència, i nosaltres facilitam l’espai del consolat.
Efectivament, nosaltres ara tenim un problema perquè l’espai
del consolat ha quedat petit i cercam una alternativa que ens
permeti donar millors serveis, però no feim diferències de
consolats com vostès feien, diferenciat uns consolats europeus
i uns altres que no ho eren. No, nosaltres insistim en el concepte
de ciutadania. 

La Comissió interdepartamental, l’hem convocada dues
vegades. 

Per tant, coincidim amb vostè que no tenim la mateixa acció
política amb relació a la immigració. Nosaltres insistim en
polítiques d’integració, en polítiques de normalització i vostès
insisteixen en polítiques dirigides al colAlectius d’immigrant. 

Associacions, el nivell d’associacionisme, jo no sé amb
quines associacions està vostè en contacte, però li he de dir és
que nosaltres tenim una acció de treballar directament amb totes
les associacions i tenim una relació excelAlent amb,
pràcticament, la majoria. Per tant, no puc coincidir amb vostè ni
amb la valoració que fa.

Tema de doblers, li he de dir que per primera vegada, amb
aquest govern, s’ha reconegut la insularitat en el conveni amb
l’Estat. Hem passat de 5.700.000 euros a 6 milions, s’ha
reconegut la insularitat, vull dir, ha estat amb aquest govern. Del
2007, que vostè el va firmar, al 2009 hi ha una diferència de
300.000 euros. Que és insuficient? Jo sempre li diré que mai no
tenim doblers suficients per resoldre les polítiques socials, però,
efectivament, hem pujat i hem reconegut aquest tema de la
insularitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Mixt la Sra. Suárez
té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Santiago. Sra. Pastor. L’1 d’abril del 2008 ja
debatíem en aquesta cambra una interpelAlació que era similar
en el seu títol a la que avui tractam. En aquella ocasió la
interpelAlant va aprofitar per fer una reivindicació de la seva
gestió durant la passada legislatura i avui no sabíem que era
exactament l’objectiu d’aquesta intervenció. Ara ja ho sabem i
nosaltres doncs fixarem la nostra posició. 

Hem vist, una vegada més que per part del Partit Popular
tornen a reivindicar la seva concepció de la política
d’immigració, tornen a intentar netejar la imatge del Partit
Popular amb relació a la immigració, i dic netejar perquè crec
que no és casual i s’ha d’esmentar que la setmana passada es va
aprovar una llei d’immigració, una reforma de la Llei
d’estrangeria concretament, que el PP no va votar a favor
perquè considerava que era massa permissiva. Per tant, la
imatge, la imatge no, la ideologia es troba en aquella llei
d’estrangeria i no en paraules buides.

Després ha fet una crítica de la política d’immigració de
l’actual govern que nosaltres trobam injustificada perquè sembla
com si es visqués en una realitat paralAlela. Per fixar la nostra
posició obviarem referències generals al fenomen de la
immigració, al procés migratori a les Illes Balears o a la seva
incidència en la nostra societat perquè mantenim vigents els
plantejaments que ja exposàrem fa any i mig. Avui centrarem la
nostra intervenció en les novetats que nosaltres hem percebut i
s’han produït durant aquest temps que ha passat des del darrer
debat, des de la darrera interpelAlació. 

Nosaltres pensam que hi ha un element nou que és
substancial i que s’ha produït en aquests darrers mesos i ens
referim a l’aprovació del Pacte per a la igualtat, la ciutadania i
la convivència al si del Fòrum per a la Immigració. Això va
passar el mes d’abril d’enguany i, a més, aquest pacte s’ha posat
en marxa de manera clara. Un Fòrum per a la Immigració,
respecte del qual discrepam amb la interpelAlant ja que nosaltres
pensam que s’ha reforçat de manera encertada, que nosaltres
consideram que ha donat major protagonisme a les entitats
envers dels organismes públics. Aquest pacte inspira les
polítiques amb relació a la immigració que desenvolupa aquest
govern, i dic govern i no conselleria perquè també nosaltres
consideram que el caràcter transversal d’aquestes polítiques és
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una qüestió essencial, i això es veu i es trasllada a les actuacions
de les diferents conselleries.

Hem detindré en quatre qüestions que podríem dir que són
de principis o filosòfiques, que estan dins aquest pacte, però que
nosaltres pensam que són bàsiques i a més amb les quals
nosaltres, des d’Eivissa pel Canvi, coincidim. En primer lloc, la
conveniència de fer una política migratòria de caràcter
autonòmic, això vol dir que s’han de superar mesures concretes,
mesures inconnexes, mesures puntuals que, des del nostre punt
de vista, caracteritzaven la política de la passada legislatura. En
segon lloc, la concepció de la diversitat com un element
enriquidor i de la política d’immigració com aquella que ha de
cercar la cohesió social i la promoció d’una cultura pública
comuna. En conseqüència aquesta política té, i amb això
coincidim plenament amb vostè, Sra. Santiago, que el
destinatari és el conjunt de la ciutadania. Tercera qüestió, la
consideració de tres principis bàsics que són inspiradors
d’aquestes polítiques: principis d’igualtat i no-discriminació,
principi de ciutadania i d’interculturalitat. 

Després una quarta reflexió sobre el concepte d’integració,
concepte d’integració, i faig referència a una definició que ve
marcada des de la Unió Europea, com un procés bidireccional
i dinàmic d’ajustament mutu per part dels immigrants i dels
residents. Així mateix, la consideració de la integració plena que
s’ha d’entendre en un triple nivell: igualtat davant la llei, de tal
manera que l’horitzó diríem que és la ciutadania igualitària;
igualtat social i igualtat cultural. 

Des del nostre punt de vista, Sra. Consellera, aquests
plantejaments tenen el seu reflex en la pràctica política, tenen
les seves reserves pressupostàries, i això és el que observam. En
aquest sentit, i seguint també la idea de transversalitat que
assenyalava fa un moment, valoram positivament que aquestes
mesures s’apliquin d’acord amb una sèrie d’eixos i, per tant, des
de diversos àmbits. Vostè, pràcticament, els ha esmentat gairebé
tots, però no tots: acollida, educació, ocupació, habitatge,
serveis socials, salut, infància i joventut, igualtat de tracte, dona,
participació, sensibilització i codesenvolupament. 

És cert, i això s’ha de reconèixer, que queden moltes coses
a fer, és cert que el pressupost sempre és insuficient, i ens ha
agradat el reconeixement d’aquest fet, i és cert que els objectius
que estan marcats al pacte és clar que no estan aconseguits, però
és cert, i això ho volem remarcar, que es treballa, i això crec que
és de relleu, en la direcció encertada. 

Per això, Sra. Consellera, nosaltres l’encoratjam que
continuï vostè i tot el Govern en aquesta línia marcada pel
pacte, un pacte que, cal recordar, està concertat amb la societat
de les Illes Balears i el que és més important, l’objectiu final ha
de ser -ho hem dit ja i ho vàrem dir l’abril de l’any passat- el
reconeixement dels immigrants com a ciutadans i ciutadanes de
ple dret, perquè només tenint com a base aquest concepte de
ciutadania poden funcionar les anomenades polítiques
d’immigració. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Sra. Consellera, per preparar aquesta intervenció hem
tornat a llegir tant el document que va fer la conselleria i la
Direcció General d’Immigració sobre estratègies i actuacions
amb immigració com aquest pacte, Pacte per a la igualtat, la
convivència i la ciutadania, que va ser adoptat crec que el mes
d’abril passat, el mes d’abril d’enguany, pel Fòrum de la
Immigració de les Illes Balears, un espai on participen tant
institucions com entitats ciutadanes diverses, com les mateixes
associacions d’immigrants, com sindicats. I hem de dir que tant
l’un com l’altre ens semblen documents excelAlents i ens
semblen mostra d’una política seriosa basada en aquests
principis ja esmentats en els documents referits: igualtat,
convivència i ciutadania.

Ens ha semblat especialment meritori que es facin
documents i que es dissenyin polítiques a partir d’aquests
principis en uns moments que crec que són temps difícils per a
aquestes idees de la ciutadania compartida més enllà de l’origen
i que són temps difícils per a aquesta idea de la convivència i de
la interculturalitat. És molt greu, és molt preocupant, i ho
esment només com un indicador, com un símptoma del clima
cultural i social en el qual viu Europa, aquest referèndum suís
prohibint la construcció de mesquites amb minarets amb
l’argument que es tracta d’evitar la dominació islàmica
d’Europa. És evidentment un referèndum dictat pel discurs de
la por i dictat per un replegament identitari basat en l’exclusió
de l’altre.

Però sense anar tan enfora, sense anar fins a Suïssa, aquí al
nostre país o al nostre estat, a Espanya, fa poc més d’un mes que
s’ha posat en marxa, i finalment s’ha aprovat, una reforma de la
Llei d’estrangeria que no deixa de ser una reforma regressiva,
una reforma que posa dificultats addicionals al reagrupament
familiar, una reforma que prolonga fins a 60 dies el termini
possible per a la retenció dels immigrants al centre
d’internament i una reforma que, entre altres coses, endureix el
règim de sancions. Aquesta reforma ha estat aprovada pel Partit
Socialista amb el suport de Convergència i Unió, de PNV i de
Coalició Canària i amb un Partit Popular que no li ha donat
suport com ja s’ha dit perquè, segons diu, no arregla el
problema, però “no arregla el problema” vol dir que permet que
Espanya en els seus termes continuï essent un coladero, és a dir
que no li han donat suport perquè en voldrien una que encara fos
més dura i més restrictiva. 

Per això, volem felicitar-la perquè en l’àmbit de les seves
competències, les competències de la comunitat autònoma, fa
una política que té com a objectiu principal l’acollida solidària
i que estigui inspirada en aquesta idea de ciutadania compartida
i de normalització social.
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Per tant, d’aquesta política, bàsicament volíem expressar-li
el suport i en tot cas fer tres o quatre notes sobre alguns temes.

En la qüestió de polítiques socials, habitatge i salut crec que
evidentment s’ha de fer una política adreçada al conjunt de la
ciutadania (...), però lògicament una política amb especial
atenció als colAlectius vulnerables, i aquest colAlectiu
d’immigrants moltes vegades és el colAlectiu més vulnerable,
per això mateix, polítiques com l’esmentada de mediació per a
l’accés al lloguer, de mediadors culturals per a l’accés a la salut
o per a educació ..., en educació també volem que es mantingui,
que continuï l’esforç perquè hi hagi recursos en programes, en
formació de professorat per a l’atenció adequada a aquest
alumnat. Volem també que en educació -aquest és un tema
pendent i que ha sortit moltes vegades- hi hagi un esforç per a
la distribució equitativa dels alumnes immigrants a tots els
centres sostinguts amb fons públics. Sabem que és una cosa que
no depèn de la Conselleria d’Afers Socials, però en una
interpelAlació supòs que hem de parlar de tota l’acció transversal
que ha de fer el conjunt del Govern, i aquest és un tema
pendent.

En qüestió de llengua crec que s’han de redoblar els esforços
tant per part de la seva conselleria com per la d’Educació i
Cultura per fer del català la vertadera llengua d’acollida i
d’integració. Els colAlectius que vénen majoritàriament vénen
sense prejudicis, amb disposició d’aprendre l’idioma que els
sigui més necessari i més útil per a la integració laboral i per a
la integració social i per tant, és molt important aquest esforç
perquè percebin que el català és la llengua necessària per
integrar-se socialment i laboralment. Crec que només així el
català continuarà sent la llengua que vertebrarà la nostra
convivència.

També l’encoratjam a continuar amb aquesta perspectiva de
gènere. Hi ha d’haver una sensibilitat i una atenció especial cap
a l’especial vulnerabilitat en què viu la dona immigrant, hi ha
d’haver un èmfasi en el dret de les dones i també un èmfasi en
la igualtat i en allò que -amb aquella paraula una mica lletja,
però ja ha fet fortuna- es diu el seu empoderament.

També volem que continuïn amb el suport de la xarxa
associativa, ja que és la millor fórmula de suport a la
participació, la millor fórmula per tant d’accés a la ciutadania,
s’ha de fer sense clientelismes, sense paternalismes,
considerant-los com a ciutadans, però en qualsevol cas, la xarxa
associativa és la millor via d’interlocució i la millor via
d’integració afectiva com a ciutadans dels immigrants. 

Volem que treballi -i vaig acabant- en el conjunt de la
societat. De cara als immigrants hi ha unes polítiques, però de
cara al conjunt de la societat de la població, per dir-ho així,
autòctona, hi ha d’haver un treball pedagògic. En aquesta, que
ha estat una terra d’immigrants, s’ha de fer un esforç per
explicar les causes de la immigració, per desfer percepcions
negatives i per superar aquests plantejaments a la defensiva als
quals feia referència. 

Finalment, només per concloure, volia dir que no es tracta
de negar que hi ha problemes, no ens hem d’instalAlar en el
discurs políticament correcte de negar que hi hagi problemes,
però sí que hem d’afirmar que la solució als problemes ha de

passar per mantenir el discurs de la igualtat, de la convivència
i de la ciutadania compartida.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots els diputats i
diputades, bon dia a la consellera d’Afers Socials. 

Nosaltres, com a grup, haurem de començar manifestant que
també entenem que la immigració no és un problema, no ho
hem manifestat mai, però és que tampoc no ho hem pensat mai.
Per tant, per obvi, tal vegada per obvi, mai no hem arribat a
manifestar que la immigració és un problema, però evidentment
així ho entenem.

Volíem enfocar el debat d’una altra manera i veníem a
enfocar les polítiques d’acolliment, integració i acomodació dels
nouvinguts des d’una perspectiva global tenint en compte les
dificultats de planificar estratègies dirigides a un colAlectiu tan
divers com el de les persones immigrants. 

Avui venim a interpelAlar una consellera que és la
responsable orgànica d’Immigració al Govern, és la responsable
de la coordinació de l’acció en immigració del Govern, però no
és ni molt manco l’única responsable, ja ha fet referència un
altre portaveu a la transversalitat de la immigració a tot el
Govern.  Per tant, des de la concepció de la immigració com a
un fenomen global, que com a tal ha de ser afrontat, feim
referència a aquesta transversalitat.

Voldríem prendre com a principis bàsics -als quals ha fet
referència la companya diputada Marián Suárez- els principis,
ja hi fa referència el Pla estratègic de ciutadania i integració del
Govern de l’Estat: el principi d’igualtat i no-discriminació, el
principi de ciutadania i el principi d’interculturalitat. 

Entrant en matèria hem de recordar que en aquest parlament
hem manifestat la necessitat d’elaborar una llei d’acollida de
persones immigrants amb el vot favorable dels grups
parlamentaris que donen suport al Govern. Aquesta mesura no
va ser més que conseqüència d’haver detectat certes deficiències
al procés d’acollida que aquesta comunitat té com a repte
esmenar, deficiències com la feblesa dels sistemes de recollida
d’informació i d’acollida del nouvingut o la necessitat de
reformar el paper de les entitats socials que facin feina en
l’àmbit de la immigració.

Malgrat el vot en contra en aquell moment, en aquella
iniciativa concreta del Grup Parlamentari Popular, des de la
màxima bona voluntat volem creure que en tot el procés
d’acollida, d’integració de les persones immigrants, tots els
grups parlamentaris i tots els partits polítics i tots els agents
econòmics i socials i el tercer sector, incloent aquell referent a
la immigració, tots aquests farem els esforços necessaris per
consensuar mesures que garanteixin l’estabilitat del nouvingut
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en situació regular ja des de la seva arribada a la nostra
comunitat.

Respecte dels eixos fonamentals que creim que s’han de
consolidar i reforçar, voldria fer una brevíssima anàlisi
sociològic -si es pot anomenar així- de la nostra comunitat, com
per exemple comprovam que en poc més d’una dècada els
30.000 estrangers amb permís de residència que hi havia el 1996
han passat a ser 190.000 en l’actualitat. Rebem immigració
procedent de més de 130 països de tot el món, persones que
vénen per ser incloses en un mercat de treball que, almanco fins
ara, tenia moltes més possibilitats que en el seu lloc de
procedència.

Per una altra banda, si feim feina al sistema educatiu el 14%
de l’alumnat és estranger del qual més d’un 80% cursa els seus
estudis a centres públics, i només un 2% a centres privats.
Evidentment, les nostres aules de Primària i de Secundària són
autèntiques mostres socials de diversitat ètnica, cultural i
religiosa, i això sí que és un repte del Govern. El repte
fonamental en educació és, en aquest apartat, rompre aquesta
concentració de l’alumnat a determinats centres, però no ho
plantejam com un problema i és perversa l’afirmació que no
s’ha fet res en aquest sentit, ho plantejam com un dels reptes
bàsics del Govern.

Per altra banda, la jubilació laboral dels treballadors... dels
anys setanta i l’estancament del fluix migratori peninsular han
provocat que mà d’obra en segons quins sector fos
fonamentalment procedent de fora de l’Estat, en qualsevol cas
l’ocupació sí que esdevé el primer àmbit de socialització del
nouvingut, és bàsic per al seu benestar i per a la seva prosperitat
a la societat que l’acull.

Aquests dos temes, educació i ocupació, juguen un paper
molt important a l’acollida, la integració i l’acomodació de
l’immigrant. Així com també juga un paper importantíssim la
ruptura de mites que puguin estigmatitzar la persona immigrant
o les percepcions errònies que es puguin tenir respecte de la
seva condició, exemples com el desinterès per la integració dels
mateixos nouvinguts, la creença que tot el colAlectiu immigrant
és un insaciable consumidor de serveis que provoca la fallida
d’aquests serveis o la idea que la posada en marxa de serveis
específics per a colAlectius immigrants és permanent i fa de la
immigració una situació permanent.

I poques coses més, volem reafirmar que confiam en la tasca
que du a terme la Conselleria d’Afers Socials, sabem que junts
haurem d’afrontar els reptes derivats d’una afluència intensa i
massiva de nouvinguts en un molt curt període de temps
conseqüència d’un determinat model de desenvolupament,
conseqüència d’una immensa demanda de mà d’obra no
qualificada i d’un nivell de benestar important de la nostra
comunitat. 

En aquest sentit, treballant en aquests eixos tendrà tot el
nostre suport per continuar fent feina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Coll. La Sra. Pastor té la paraula en torn
de rèplica.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados,
miren, se repiten como ya nos tienen acostumbrados, a nuestro
grupo parlamentario, ni una sola razón, ni una sola propuesta ni
nada que se le parezca. 

Dice usted que no hay que hablar de inmigrantes. Sra.
Consellera, la palabra “inmigrante” no es un insulto, es una
situación de las personas cuando se van de un lado a otro,
simplemente. Yo sé mucho de eso. Y el ministerio le da dinero
para la integración de los inmigrantes, ¿acaso al ministerio por
eso no le importan los ciudadanos? Mire, creo que no tiene
explicación.

Sra. Consejera, ¿dónde está el pacto por la inmigración y la
comisión específica que anunciaban el pasado año en esta
cámara?, ¿dónde está? Le repito lo que he dicho en mi anterior
intervención y sin embargo soy optimista por ese futuro en que
habrá un gobierno responsable y capaz.

Sra. Consejera, tiene usted -y siento decírselo- una falta de
interlocución total. ¿Cuántas veces se ha reunido usted, por
ejemplo, con el delegado del gobierno y no sólo por temas
protocolarios, sino para poner en la mesa y trasladarle lo que las
asociaciones le dicen y los inmigrantes en general? Nosotros lo
hicimos pidiendo resolución a conflictos importantísimos que
fueron trasladados y que jamás usamos para crear
sensacionalismos en los medios de comunicación. Esto lo debe
saber muy bien la Sra. Suárez por los problemas suscitados en
Ibiza, también en Menorca, pro ONG lo saben perfectamente
también todos estos problemas. Nunca, nunca quisimos hacer
sensacionalismo de estos temas.

¿Cuántas veces se ha reunido usted con la directora de la
Oficina de Extranjería? Nunca. ¿Y con el cuerpo consular? Sra.
Consejera, los cónsules europeos hace mucho que tienen
representación en esta comunidad por lo tanto son los que no la
tienen los que tienen que estar para el servicio de los
ciudadanos. ¿Cuántas veces ha liderado usted el tema de los
descuentos aéreos? Ya sabemos que este tema al Gobierno
central no le interesa, pero exijan de una vez por todas que se
lleven a cabo estos descuentos porque los ciudadanos residentes
de esta comunidad, inmigrantes -si usted así los quiere llamar-
o no, tienen derecho a estos descuentos, tienen derecho a estos
descuentos porque si no ¿de qué nos sirve a los diputados de
esta cámara hacer propuestas y aprobarlas por unanimidad? Sra.
Consejera, la eficacia del Gobierno está en conseguir lo que este
parlamento aprueba. ¿Qué pasa con la convivencia cada vez más
deteriorada con un aumento importantísimo de población
extracomunitaria en esta comunidad? 
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Nosotros supimos gestionar implicando a todo el mundo.
Tiren de hemeroteca, Sra. Consejera, y comparen la repercusión
en los medios de comunicación con la ausencia casi total de
problemas de convivencia en aquella época, ahora en cambio
sólo se habla de los inmigrantes por temas de delincuencia.
Ustedes no tienen plan estratégico para un colectivo que debido
a la recesión sufre extraordinariamente peligro de exclusión
social. No lo tiene. 

Usted, Sra. Consejera, da un carácter restrictivo al foro, le
guste oírlo o no. Ha habido muchas asociaciones que no han
podido expresar aquí lo que piensan porque no se les ha dado
entrada. Ustedes eliminan de este foro, además, direcciones
generales fundamentales como Servicios Sociales, Juventud,
Vivienda, Política lingüística, que eran además demandadas por
las entidades, y crean un foro con una comisión técnica que
después designará la consejera. 

Sra. Consejera, no acuse tanto a los ciudadanos de esta
comunidad de racismo y xenofobia y haga campañas positivas
en relación a las familias, a la infancia, a la juventud,
precisamente para que no se le vaya de las manos esa
convivencia que tanto necesitamos y que solivianta al ciudadano
y contemplamos con tremenda preocupación con ese aumento,
por ejemplo, de pandillas. Hágalo, Sra. Consejera, con diálogo.
Ejerza usted su responsabilidad política en materia de
inmigración. Usted es muy buena delegadora, usted decía el año
pasado en esta misma cámara que la inmigración no necesitaba
tanta atención, que bastaba con una dirección general.

Sra. Consejera, me basta ver lo que estoy viendo en este
parlamento. ¿Dónde está su director general de Inmigración?
¿Esto es lo que le importa la opinión de la oposición a su
director general de Inmigración? Usted ha delegado toda la
responsabilidad en la dirección general. ¿Dónde está el director?
No le he visto nunca, ni en comisión ni en este parlamento,
nunca. No sé si es divorcio, pero al menos parece
descoordinación, al menos parece descoordinación. Siempre le
acompaña su jefe de gabinete, persona de su confianza, me
parece perfecto, me parece muy bien, pero nunca he visto ni en
comisión ni en plenario a su director general.

Sra. Consejera, le reitero el ofrecimiento de colaboración de
nuestro grupo. Seguiremos trabajando para que en esta
comunidad la población inmigrante sea contemplada como una
oportunidad para todos y no como un problema, claro que sí,
que vamos a seguir trabajando. 

Mire, Sra. Consejera, usted dedica en los presupuestos del
año que viene para el tema social y de inmigración 1.273.000
euros menos, menos que el año pasado; para familias y unidades
de convivencia baja 4.038.000 euros más;y para promoción de
la lengua catalana destina usted 1.200.000 euros que
directamente se los da al COFUC. 

Sí, Sra. Consejera, éstos son los datos. Le reitero, Sra.
Consejera, siempre me tendrá a su lado para integrar y para
hacer que esos ciudadanos que están legalmente establecidos en
esta comunidad tengan los derechos que les corresponden como
todos los demás. Por eso le digo que lidere usted el tema de
descuentos aéreos que es muy necesario que los tengan.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, presidenta. Començaré per la Sra. Pastor.
Efectivament una altra vegada, Sra. Pastor, les paraules la
traeixen, l’única portaveu de tots els que han vengut que ha
utilitzat “immigració” i devora pandilla, problemas, legales
etc., ha estat vostè. Els altres no han utilitzat això, han parlat de
ciutadania, han parlat de.... les paraules ens traeixen, Sra. Pastor,
les paraules ens traeixen, i vostè cada vegada que ve aquí parla
d’immigrants. 

Immigrant, Sra. Pastor, ser immigrant és una situació social,
laboral molt complexa, però quan són aquí són ciutadans, vostès
s’entesten en les seves polítiques, en el fet que una persona que
du deu anys aquí i s’ha integrat sigui immigrant; nosaltres
volem que sigui ciutadà i aquesta és una diferència que marcarà
polítiques diferents. Vol que tiri d’hemeroteca? Li dic
hemeroteca, “exámenes para los inmigrantes”, això el seu
partit popular, volia fer exàmens per als immigrants a veure si
coneixien la nostra cultura. El Partit Popular, sí, senyor, el Partit
Popular, li parl del seu partit. Vostè m’ha dit “tiri d’hemeroteca
per saber a veure què opinen”, idò el Partit Popular volia fer un
examen als immigrants, per exemple.

Un compromís públic amb tots  els partits polítics per evitar
regularitzacions; això també tirant d’hemeroteca el seu Partit
Popular. Per tant això és la seva política d’immigració, una
política d’exclusió, Sra. Pastor, una política d’exclusió

Si vostè creu que venint aquí el director general reflectim un
indicador de coordinació cada dimarts serà aquí, però això no té
res a veure.

(Remor de veus)

Què està fent en aquests moments el director d’immigrants?
El director d’immigrants s’està reunint amb les associacions per
acabar de coordinar la festa per la interculturalitat que han
organitzat les associacions per a dia 17 i dia 18, que hi està
vostè convidada. (...) coses. No m’acompanya el cap de gabinet,
m’acompanya la persona que té la responsabilitat de relacionar
la conselleria i el Parlament, cap problema.
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En els altres temes, jo és que ja no sé com explicar-los una
vegada i l’altra que no estam d’acord amb la seva política, vostè
insisteix en una política que no és de ciutadania i la nostra
política és ciutadania. En el tema del decret de la modificació
del fòrum vostè no hi està d’acord; la majoria de les
associacions hi estan d’acord; feim un fòrum que és molt
eficient, molt més eficaç, que pot generar propostes, que no
només és de consultes sinó que és generador de propostes, que
ja hem enviat propostes a l’Estat... 

En el tema que vostè diu “lideri el tema del transport aeri”,
jo li diré que jo pertany a un partit polític que sempre ha votat
a favor del transport aeri perquè se’ls pagui, als immigrants.
Vostè no, vostè si està a l’oposició vota una cosa i si està en el
govern en vota una altra. Sí senyor!, sí senyor!

(Petit aldarull a la sala i remor de veus)

Jo pertany a un partit polític que aquí..., els dos senadors...,
els dos senadors de la nostra comunitat autònoma quan han estat
representants pel BLOC o pel pacte de progrés la varen votar.
El partit al qual jo pertany sempre ha defensat això. Vostè a
l’Estat no ho està defensant. Per tant lideri-ho vostè en el seu
partit i ho farà fantàstic, perquè està convençuda segurament ho
farà bé.

Pacte per la immigració. Ho tenc damunt la taula; li ho volia
mostrar, però està allà, està damunt la taula, presentat, aprovat
per unanimitat pel fòrum i lliurat al president de les Illes
Balears. Per tant està presentat i acordat.

Per tant, Sra. Pastor, jo no sé com insistir, però ara
contestaré una mica els altres portaveus.

A la Sra. Suárez, portaveu del Grup Mixt, efectivament li
agraesc les seves paraules. El pacte està aprovat pel fòrum i per
a nosaltres és molt més important que un pla estratègic perquè
marca un consens amb totes les forces, tota la representació
social, civil i política i sindical de la nostra comunitat autònoma.
La transversalitat per a nosaltres és un eix irrenunciable; si no
hi ha transversalitat cream una situació que no és d’integració.
Coincidim amb vostè que la integració és el que vostè ha
definit, perquè si no podem parlar d’assimilació; no és un
problema d’assimilació, és un problema que efectivament es
produeixi aquesta integració i es modifiquin processos culturals.
El tema de l’ocupació, que no li he comentat, efectivament des
de la Conselleria de Treball s’està fent tot un pla d’ocupació per
a situacions diguem de llarga desocupació, on el colAlectiu
d’immigrants hi té cabuda plenament.

Amb el portaveu del BLOC coincidim que és un moment de
temps difícils. Efectivament en aquest moment hi pot haver
l’intent que al nouvingut, al que sigui diferent, al que vengui
d’un altre lloc, se li doni la responsabilitat del que està passant
de crisi, i per tant nosaltres ja hem iniciat una campanya de
racisme, que està en una segona fase, on implicam tots els
esportistes perquè pensam que donen missatges en positiu.
Coincidim amb vostè també en la Llei d’estrangeria, que el
Partit Popular no ha votat perquè considera que no és
excessivament restrictiva; ens preocupa molt allò dels 60 dies,
pensam que les polítiques d’immigració s’han d’abordar des del
tema dels drets humans, i efectivament tenir una persona 60 dies
diguem tancada per una falta administrativa no ens sembla que

respongui als drets humans. Això respon al fet que hi ha una
dificultat entre dos governs per agilitar processos administratius
per si és necessari que aquesta persona torni al seu país, i davant
aquesta dificultat el que allarguen és el procés d’aïllament de la
persona; per tant sí que ens preocupa aquest tema.

Coincidim amb vostè que el colAlectiu d’immigrants és un
colAlectiu molt vulnerable a aquesta crisi, no perquè sigui d’un
país d’origen determinat sinó perquè no té una xarxa social
suficient ni una xarxa familiar que li doni cobertura. Li puc
garantir que tots els programes socials que van destinats, un
percentatge important tant de l’RMI com les ajudes a
emergència és a població immigrada, i és en aquest sentit de no
fer projectes, o propostes, o serveis, o prestacions econòmiques
dirigides al colAlectiu d’immigrants sinó dirigits a necessitats
socials, que n’hi ha moltes.

En tema de llenguatge li he de dir, i també respondre a la
Sra. Pastor, que no donam 1.000.200 euros al COFUC, donam
1.000.200 euros a la Conselleria d’Educació per tota una sèrie
de temes: per a reforç educatiu i per tant per a contractació de
mestres per als nouvinguts, sigui de llengua catalana, sigui per
a matemàtiques, sigui per estar a la classe o a una altra banda.
En relació a vostè li deim que també a COFUC, que hi van uns
200.000 euros, s’han elaborat 40 cursos de llengua catalana per
a estrangers, 40 cursos de llengua catalana per a no-
catalanoparlants, 50 cursos de llengua catalana per a mares i
pares dels nouvinguts, s’ha editat material específic, s’ha donat
suport a la colAlecció Gamma, la publicació de Facilet, que és
una revista que va dirigida a no-catalanoparlants, i s’han fet
cursos d’acollida i postacollida per a la població immigrada
entre 12 i 16 anys com a reforç a vegades que abandonen
l’escola.

Bé, al portaveu del PSOE li he de dir que efectivament
tenim aquesta llei d’acollida i d’integració que s’ha d’elaborar
per part de la conselleria, que en aquest moment hem prioritzat
altres lleis, i creim que a mitjan de l’any 2010 estarem en
condicions de poder-la elaborar, i que efectivament aquí jo crec
que hem d’emmarcar la política que aquesta comunitat
autònoma entén per acollida i per integració, i quins són els
serveis específics. Pens com vostè que efectivament tenim un
repte important, que el repte és que en aquest moment tenim una
població més diversificada, més població, i el nostre repte és
poder crear més serveis dirigits a donar cobertura a les
necessitats d’aquesta població, i per tant el repte dels polítics en
aquests moments és crear segurament més serveis públics, més
serveis de caràcter públic per cobrir aquest tipus de necessitats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. 
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III.1) Moció RGE núm. 14246/09, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb el programa Proagro, derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 8340/09.

Arribats a aquest punt passarem al següent punt de l’ordre
del dia, que correspon al debat i a la votació de les mocions, i en
primer lloc debatrem la moció presentada pel Grup Parlamentari
Popular i relativa a la política del Govern amb el programa
Proagro. Per defensar-la el Sr. Cardona té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avui més que rés és la
continuació del debat del dia 10 de novembre passat, en el qual
a la interpelAlació intercanviàrem els diferents parers del
Govern, dels grups que donen suport al Govern i del Partit
Popular.

Però ara hi ha una diferència, o almenys avui hi ha una
diferència: avui hi ha propostes dalt la taula, avui s’haurà de
votar i s’haurà de decidir, i sabrem si es cobra o no es cobra el
Proagro en el 2009, si es pagarà als pagesos allò que se’ls deu
i sabrem també quant, quina quantitat cobraran els pagesos en
cas que cobrin. Perquè, clar, res de tot això no va quedar clar
l’altre dia. Amb la brillant intervenció de la Sra. Consellera no
vàrem aconseguit, a tot el llarg de la intervenció, que ens digués
si cobrarien o no i que ens digués quina quantitat, i jo crec que
això era..., i aquest era el motiu, Sra. Consellera, i vostè ho sap,
aquest era l’únic motiu de la interpelAlació, però no sé si per
habilitat, per oblit o pel que sigui, la Sra. Consellera va pujar
aquí, ens va fer un magnífic discurs i no ens va dir res, no vàrem
saber si cobraríem o no.

He de dir una cosa: crec que aquesta moció ve amb un bon
aval. Fa uns dies, dijous passat, es va votar una proposta igual
a l’Ajuntament de Campos i va sortir endavant. A l’Ajuntament
de Campos el Partit Popular i també Unió Mallorquina varen
votar a favor d’aquesta proposta i hem de dir que Campos pel
Canvi, és a dir, el PSOE i PSM, es va abstenir. Jo esper que
procuraven deixar la brillant decisió als seus companys diputats,
perquè si no ja no s’entén. 

Però valdria la pena recordar per què hem arribat o per què
feim avui aquestes propostes. Parlàvem l’altre dia que la
situació, en expressió dels pagesos, en paraules dels pagesos, és
que catastròfica, ja no aguanten més. Hi ha hagut i hi ha, mentre
no es demostri el contrari, una incapacitat absoluta del Govern
per reaccionar als problemes del camp i, quan ho fa, ho fa a
empentes i malament. Jo els he de recordar que cada vegada que
han fet una proposta els pagesos sistemàticament la resposta és
una: no; i que després a base d’empentes, a base de discussions,
a base de plantades, a base de problemes i de desavinences,
acaba moltes vegades essent sí. Idò si hem de dir que sí per què
ens hem de barallar? Però sembla ser que la conselleria gaudeix
si pot intentar paralitzar les iniciatives del mateix sector. 

Tenim una burocràcia aclaparadora, no és només una
característica de la pagesia, avui en parlarem en altres temes,
però és cert que avui els pagesos fan més d’escrivents que de
pagesos, es dediquen més a tramitar papers i a presentar papers,
molts d’ells repetitius, que cada anys presenten els mateixos
papers i les mateixes fotocòpies, que a fer allò que els toca, que

és fer de pagès. Els preus, què els he de dir?; la Sra. Consellera
deia que estava preocupada, però és que en aquest moment hi ha
una diferència importantíssima entre el que cobra el pagès i el
que paga el consumidor, arriba fins al 400%; el pagès està
baixant cada dia de preus, el mes de maig amb la llet
concretament vàrem tenir una baixada de preus al pagès, no hi
va haver una correspondència en el mercat. Ara l’empresa que
havia de salvar el camp de Menorca, Rumasa, resulta que fa una
oferta magnífica als pagesos de Menorca i els paga a poc més de
30 pessetes el litre de llet, quan tots sabem que es necessita
quasi el doble per poder tenir una explotació mínimament
rendible; no estic parlant de fer duros, parl de sobreviure (...).

Ens trobam que..., bé, hi ha hagut una diferència, sí, hi ha
una novetat; els darrers dies, davant tot això, hi ha hagut un fet
i, si em permeten, un debat molt més important que el d’aquí; ha
estat al carrer i l’han protagonitzat els pagesos. Tots han sortit
al carrer, els pagesos, els agricultors han dit que ja n’hi ha prou,
que estan farts, que ja està bé, que algú faci alguna cosa, que es
prenguin mesures, que el camp s’arruïna i l’únic que senten són
paraules i no es veuen fets enlloc. 

Jo esper que aquestes circumstàncies hagin fet meditar els
grups que donen suport al Govern i el mateix govern, i per això
jo crec que són adients les propostes que es fan. En primer lloc
proposam que es pagui el Proagro del 2009 enguany. La Sra.
Consellera el dia 10 va dir tres vegades “estam dins termini”;
idò pagui, si estan dins termini no hi ha cap problema, basta dir
quan han de cobrar, quina quantitat i fer el taló. La veritat,
nosaltres ja li vàrem dir el que volíem, des del Grup
Parlamentari Popular ja li vàrem dir el que volíem: 215 euros
per cap, el mateix que a Menorca; això sí, Sra. Consellera, sense
restar la quantitat d’altres ajudes perquè això seria trampa.
Nosaltres el que volem són 215 euros i aquesta és la proposta,
215 euros per cap de vacum.

Li he de dir, Sra. Consellera, que té un exemple a seguir. A
Menorca ja estan cobrant el Proagro. El dia 24 d’octubre es va
publicar la convocatòria; el dia 27 de novembre s’ha pagat la
convocatòria, en menys d’un mes. Vostè mateixa l’altre dia,
quan parlava de la gestió del PP, va destacar que en el 2003,
millor dit, en el 2004, el mes d’abril del 2004 es va convocar el
Proagro; el maig del 2004 es pagava. Hi ha precedents que
demostren que en un mes es pot fer. Per tant vostè pot pagar
abans de final d’any, i com que vostè va dir que estaven dins
termini jo li he agafat la paraula. Esper, Sra. Consellera, que a
part que es voti aquí es compleixi aquesta proposta.

Després el punt 2 és molt senzill: recuperar el Proalfa. El
Proalfa, Sra. Consellera, jo crec que és que no l’hi han explicat
bé i que no el coneix bé. El Proalfa surt, com dèiem l’altre dia
per aquí, del PICAB, que va ser aprovat per unanimitat i
consistia en una cosa molt senzilla, i és que als pagesos que
contribueixen a recuperar els aqüífers, Sra. Consellera, els
pagesos que contribueixen a recuperar els aqüífers tenen un
premi, tenen una subvenció per cobrir els costos que significa
el deixar de cultivar farratge en reguiu, i han de sembrar en
secà. I a més, a part d’aquest programa agroambiental, tenien un
increment, precisament també per compensar costos, un
increment en la producció d’alfals. Aquesta és una qüestió
bàsica. La Sra. Consellera ha dit que un dels objectius més
importants de la conselleria és preservar els aqüífers. Com ho
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vol fer si en aquest moment condemna els pagesos que els
estaven preservant a no rebre cap ajuda? 

Vostè sap, Sra. Consellera, que avui en dia cultivar una
hectàrea de secà ha pujat un 30% de costos si els compara amb
els de l’any 2007? I ara els lleva la subvenció i deia que havien
fet justícia. Per a qui, Sra. Consellera?, per a qui havien fet
justícia? Significa, idò, que qualsevol pagès que està consumint
aigua, que en aquest moment està sobreexplotant els aqüífers,
ha de tenir el mateix tractament que aquells que no ho fan?, que
aquells que s’esforcen que no hi hagi una càrrega d’aqüífers?
Aquest jo crec que és el tractament que es mereixen, cadascú
segons el seu mèrit, cadascú segons els seu esforç. No és
possible obligar un senyor a no regar, fer-li pagar l’esforç que
això significa i llavors no pagar-li la subvenció, i als altres que
no han fet aquest esforç, que no s’han compromès amb la
comunitat i que no busquen una sostenibilitat mediambiental i
agroambiental, que és el que vostès defensen, se’ls tracti igual.
Això és una tremenda injustícia.

Per això proposam que es mantenguin les ajudes com
estaven abans, és a dir, una ajuda de 342 euros a l’hectàrea no
sembrada, perdó, no regada, i a més un increment de la
participació o del menjar, d’alfals dessecat en concret, per al
bestiar. Jo no li dic que a la resta no en doni, dic que compensi
l’esforç i els costos que estan assumint alguns ramaders, i que
ara a més amb els documents que han firmat hi estan obligats a
canvi de res perquè vostè els retira la subvenció.

El punt 3 és molt fàcil: paguin el que deuen, paguin el que
deuen i ja està, miri si és senzill. 

El punt 4 és un prec, més que una proposta, Sra. Consellera.
Ja basta d’enfrontaments. Ha aconseguit una cosa que no havia
aconseguit ningú: posar totes les associacions agràries d’acord.
Ja estan farts; ha aconseguit que tots li diguin el mateix: “Ja n’hi
ha prou”. Tots estan descontents. És un mèrit, però potser
valdria la pena que en lloc de posar-los d’acord per això fos al
revés, que els integràs i que evitàs els enfrontaments que han
caracteritzat aquesta legislatura, que en pocs mesos tenim una
plantada dels pagesos, i això és per qualque cosa, Sra.
Consellera, això no surt de la “deogràcia”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Se li ha acabat el temps.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Ja se m’ha acabat el temps?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, el llumet li ho diu.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per fixar posicions, pel Grup Parlamentari Mixt vol algú la
paraula? BLOC per Mallorca? Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Cardona, certament és com una continuació
d’aquella interpelAlació i jo no crec que hi hagi tantes propostes
com vostè ens apunta. Certament hi ha una primera pregunta
que, com apuntava, és la que donava sentit a la proposició no de
llei o a la interpelAlació i moció subsegüent, i era quan es
convocarà el Proagro. La consellera va apuntar que es faria
d’immediat, jo crec que es manté el compromís que es convoqui
dins el 2009, i el que serà complicat, i vostè ho sap perquè si no
pareix que ve com si desconegués absolutament el
funcionament de la conselleria, serà difícil dur-lo a terme dins
el mateix any.

A Menorca, com vostè apunta, efectivament ja s’ha afrontat
aquesta situació amb l’entesa en el Consell de Menorca; la Sra.
Allès aquest tema ja pareix que l’ha ben enfocat i encarrilat, i
confiam des del nostre grup que a Mallorca i a Eivissa també es
tregui dins enguany, com s’ha compromès la conselleria. La
resta, ja assumir avui un compromís que a 31 de desembre
estigui cobrat, quan vostè sap que es tanca la tresoreria bastant
abans de final d’any, jo crec que seria una imprudència. Feim
vots, confiam que sí, instam també la consellera a fer aquesta
feina, però sense negar la complexitat. 

Jo li retreia ara, a vostè, si vostè no sap com funciona, però
com que sé que la seva línia de defensa judicial és que vostè no
sap com va la conselleria i no sap com van les empreses
públiques que vostè duia, per ventura ha estat un retret del qual
ara em disculp perquè no recordava aquesta posició seva. Però
si se’n recordés o si ho demana a qualcú sabrà que és
complicada aquesta tramitació que vostè ens demana en aquest
moment, a dia 1 de desembre.

El segon punt sobre el Proalfa, la veritat és que amb els
arguments que vostè apunta, del retret que es fa a deixar de
pagar per hectàrea, nosaltres, d’entrada, no el compartim.
Creiem que les ajudes, i ens centram ara en el sector ramader,
creiem que s’han de fer per cap, s’han de fer pel consum real de
l’alfals, per a l’alfals sec, però no a les hectàrees senzillament
per existir. Per tant, aquest esquema que ha fet la conselleria
creim que és positiu, comprenem, o els arguments que donava
la consellera, de passar dels 8 quilos d’alfals per cap i dia a 4,5,
perquè, segons ens apuntava la pròpia consellera els
nutricionistes parlen que és excessiu més de 4 quilograms per
dia i per tant sembla raonable.
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El que més ens interessa a nosaltres, crec que com a vostè,
és al final a què pugen les ajudes que any rera any es donen en
conjunt al cap de bestiar respecte del conjunt d’aquest tipus
d’ajuda. I amb les dades que ens aporta el Govern, han pogut
treure profit 58 ramaders, i per tant 20 explotacions més que el
2007. I també la quantitat total que hi ha arribat a aportar la
conselleria supera la d’altres anys, més tenint en compte que
s’han eliminat les diferències entre el que rebia cada cap de
vacum depenent de la fórmula que hi havia en uns i en altres.
Per tant, nosaltres pensam que en aquest sentit la fórmula és
millor, el problema, com sempre, és el nombre de recursos, i
encertar també amb el suport als proveïdors i a l’autoconsum.

El punt tercer i el punt quart, crec que donen a entendre uns
retrets que si, per si tothom hi ha d’estar d’acord i votar-ho a
favor, com a retret implícit que realment ara mateix no es fan
pagaments o que hi ha una dificultat o uns endarreriments
estranys, crec que no seria just. Vostè apuntava, fins i tot a la
interpelAlació, que no es vol fer res, que no hi ha cap interès a fer
res, que hi ha fins i tot una voluntat de no arreglar les coses i jo
crec que això és el que traspuen els punts tercer i quart.
Evidentment, nosaltres, si arribàssim a les seves mateixes
conclusions, ja hauríem de demanar dimissions, més que
aprovar punts en aquest sentit. I ni en el sentit d’aquests retards
ni en el retret a la manca de diàleg social, no els compartim i per
tant no els donarem suport.

Els punts cinquè i sisè són realment el tema clau, com
resoldre aquesta davallada, la diferència entre els ingressos i els
costs que en aquests moments fan les explotacions pràcticament
inviables. Crec que és el veritable repte i la veritat és que no s’hi
ha esforçat molt tampoc a donar-nos una pista, sinó que el
Govern ho faci, entenc, amb subvencions, amb més ajuts, no
aclareix com. En aquest moment ja va apuntar la consellera que
del que es tracta és d’intentar ajudar el model cooperatiu per
arribar fins al final del procés; també amb la idea de qualitat, de
prestigi; i una idea que no arriba a quallar del tot, però que s’hi
treballa, que és aquesta idea del producte proper, del producte
ecològic, del producte sobretot, producte local, no prestigiar-lo
només aquí com a una cosa d’aquí, sinó en general generar unes
dinàmiques de consumir producte de prop.

Això va pràcticament en contra del que vostès defensen a
Europa, tota la dreta amb la reforma de la PAC i el que
representa de liberalització absoluta, que jo crec que en bona
mesura el model ens intenta dur cap a un camí que després vostè
ens diu que posem alguna trinxera aquí, i jo crec que això ho
haurem de recompondre dalt, perquè si no, la veritat, quan
arriba el doll d’aigua aquí intentar canalitzar-la amb les nostres
capacitats és difícil.

S’esforça amb la marca de producte propi, de producte local,
i jo crec que per aquí s’ha d’intentar, però certament hi ha
d’haver una reforma estructural, perquè si no em sona un poc
com aquell que va matar son pare i sa mare i després demanava
clemència perquè havia quedat orfe; la veritat és que, millor no
mates ton pare i ta mare abans a Europa i després no haurem de
demanar clemència a ningú. La veritat és que el canvi de model
s’ha de produir perquè si no es mata l’agricultura a tot el sector
primari i no només a les Illes Balears.

Respecte del darrer punt, de les mesures fiscals, crec que és
el més concret i amb el qual estam bàsicament d’acord; el que
hi ha ara en aquests moments és una negociació amb les
mesures fiscals, ja hi va haver l’avança amb els hidrocarburs,
ara hi ha a la Llei de pressuposts l’avanç que vostè apuntava en
el punt segon, el de la compensació de l’IVA, que passa al 8,5
en el cas dels ramaders, no encara al 10 que passa per als
agricultors, i no és aquest nou que vostè apunta que es va
aprovar el maig a Madrid, però creiem que també serà un avanç
amb la negociació amb l’IVA. Hi ha unes esmenes presentades,
com vostè sap; hi ha una llei presentada pel propi Partit Popular,
que s’haurà de debatre, jo crec que el que quedi de la llei,
després que s’aprovi la reforma de l’IVA a la Llei de
pressuposts, i per tant crec que és bo que en aquests moments es
mantenguin les negociacions, que hi hagi les distintes
aproximacions més que no s’aprovi avui des del Parlament de
les Illes Balears.

També el Grup Socialista així ens ho demana al nostre grup
i nosaltres confiam que es facin avanços en aquest camí, perquè
compartim la proposta aprovada en el mes de maig a Madrid, i
confiam que per aquest camí es vagi fent una rebaixa fiscal a les
explotacions ramaderes, perquè, certament, aquesta i moltes
altres mesures les hem de dur a terme perquè surtin d’aquesta
situació especialment difícil i vegin un futur i un horitzó més
enllà del moment, ja dic, no sé si tractar de catastròfic, però com
a mínim molt, molt greu, que viuen les explotacions en aquest
moment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Cardona, efectivament, totes les organitzacions agràries de
l’àmbit estatal i, com no, també les de Balears, conjuntament
varen sortir al carrer la setmana passada o fa dues setmanes,
però només el Partit Popular va enviar la seva secretària general
a encapçalar la manifestació. Al Sr. Callo Lara li degué pesar
més el seu passat de líder de la COAC que no el de l’actual
càrrec de secretari d’Esquerra Unida. Però sí que el Partit
Popular normalment fa aquestes coses, aprofitar i fer renou
davant coses i davant fets que segueixen el seu curs.

Vostè ve aquí i sembla que no ha estat mai al Govern. Jo he
dit en altres ocasions, en aquesta mateixa cambra, en comissió
i en plenari, que en aquesta cambra ja no quedava cap grup que
no hagués format part de cap govern i que hagués pres decisions
de govern i que hagués actuat sota la responsabilitat de govern.
Si qualcú llegeix el Diari de Sessions de la interpelAlació i no el
coneix, pensarà que vostè no ha estat mai conseller. Com a
portaveu del Partit Popular va fer una interpelAlació i avui
presenta una moció que, efectivament, no es pot aprovar de cap
de les maneres. I m’explicaré.
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Vostès continuen amb el discurs de doblers, doblers,
doblers, i a transmetre que aquest govern no paga, és morós, no
paga i no paga, i això tampoc no és ver, i li he dit moltes
vegades que s’ha de ser rigorós. I en aquesta cambra manquen
qüestions que transmetin aquest rigor i aquest bon fer de la
política, és el que més fa falta en aquests moments.

Aquesta moció que presenten, pensi que hauria d’haver
recollit molts més que la moció que el seu grup va presentar en
el Congrés dels Diputats, perquè a més vostè només n’agafa
dos, els dos del punt 7 que proposa vostè. En aquella moció, les
mesures que proposaven promocionant les cooperatives de
consum de matèries primeres per a ús de pagesos i ramaders;
fomentant les cooperatives de compra en comú; fomentant la
constitució de cooperatives de venda de productes i la seva
fusió. Cooperatives, cooperatives, cooperatives, que aquí, no de
bades, vostès no hi han cregut mai, mai.

De fet, varen ser vostès els que no varen signar la
qualificació en agrupació de productors agraris per al sector
lleter a la Cooperativa Lleters de Mallorca. Varen ser vostès
també els que varen abandonar l’única empresa participada pel
Govern de les Illes que s’ha abandonat mai durant els 25 anys
de govern en aquesta comunitat. Però anem per parts de la
moció.

En el punt primer, convocatòria d’ajuts equivalents al Pla
Proagro. Ja li han explicat abans que els de Menorca ja estan
convocats, i vostè mateix ho ha reconegut, i els de Mallorca es
preveu complir dins enguany.

Sobre el Proalfa, se li ha dit moltes vegades, com pot atrevir-
se, i en presència aquí d’un dels nutròlegs o dels tècnics més
qualificats en alimentació de vacum, que la dosi per vaca i dia
són 8 quilos, quan la que s’ha recomanat sempre són 4 quilos,
i ara és la que s’aplica. Com s’atreveix en seu parlamentària?

En el punt 3, a quines ajudes fa referència, al Proagro
només? El Proagro, sap, igual que la majoria de programes tant
de Provacum com de Probou, com d’inversions en el sector, el
Probou i el Proagro que és a renda ...

(S’escolta una veu de fons que diu: Provacum)

..., val, Provacum, i el Proagro que és a renda i el Provacum,
que és estructures, s’han pagat sempre, un govern rera l’altra, a
costa d’endeutament, a costa d’endeutament. No, i no, és a dir,
sap a quin nivell tenim l’endeutament en aquesta comunitat
autònoma? És a dir, no és per justificar que no s’hagi de pagar,
però he dit també en altres ocasions que és hora de començar a
transvasar recursos, no deutes, d’altres sectors cap al sector
agrari, no haver de carregar a costa d’endeutament sempre les
ajudes que van al sector agrari.

A primers de novembre d’enguany, la comunitat ja duia
pagaments fets per valor de 32,5 milions d’euros,
majoritàriament de plans de desenvolupament rural i d’altres
línies pròpies. En aquests moments, amb l’avançament del 70%
de la PAC, que s’ha permès enguany, que no s’havia permès en
altres anteriors, es duen pagats en total més de 50 milions
d’euros. Això no pot ser que es transmeti contínuament i en seu
parlamentària que el Govern no paga, això no pot ser, perquè el
Govern compleix la seva part. Les coses que duen el seu retard
segur que tenen la seva explicació i les ajudes que es retarden
per algun dels motius que siguin per a la confecció o per a la
concertació de crèdits per poder-les pagar, tenen el seu punt i la
seva explicació.

Evidentment, en el punt 4 demana diàleg. Quan s’ha romput
el diàleg, qui ha romput el diàleg? Vostè no sap que si dos no es
barallen si un no vol? Aquest govern no vol barallar-se, qualcú
sí que vol permanentment l’embull i qualcú vol permanentment
la disputa, i aquests són vostès, perquè el follón, el follón va bé
i més en temps de crisi, com més follón millor, i això no és el
que correspon per als diputats d’aquesta cambra.

En el punt 5, on demana mesures per corregir totes aquestes
situacions, aquest govern, igual que el Govern de l’Estat i
aquest partit, apostam, com a millor instrument, per vertebrar i
organitzar el sector productor, a diferència de vostès en aquesta
cambra, però no dels seus companys diputats a la Cambra de
l’Estat o a d’altres comunitats autònomes que sí que creuen en
les cooperatives, i aposten per les cooperatives, creim en el
cooperativisme com el millor instrument per organitzar el sector
i per millorar les rendes del sector, i per transvasar recursos cap
al sector.

El Govern de l’Estat ha engegat aquest programa i aquest
pla d’integració entre el Ministeri de Medi Ambient Rural i
Marí i Cooperatives Agroalimentàries, fomentant la integració
cooperativa en l’àmbit estatal; i aquest govern treu pròximament
la publicació de l’ordre per al foment de la integració
cooperativa.

En el punt 6, aquest govern i aquest partit hem apostat
sempre pel sector agrari, això no ho pot ni posar en dubte. I és
amb aquest govern, tant el d’aquí com el de l’Estat, però
sobretot per les mesures de què parlaré el de l’Estat, on han
arribat a port reivindicacions històriques del sector agrari, de les
quals jo mateix he sortit en el carrer amb el tractor a protestar,
com el gasoil professional, que l’any que ve serà una realitat. I
que durant els tres darrers exercicis s’ha retornat als pagesos la
devolució, se’ls ha tornat l’impost d’hidrocarburs.

A més, tal com es recollia en els acords de les
organitzacions professionals agràries i al ministeri, el gasoil
professional serà, és ja una realitat a partir de l’any que ve.

El Govern de l’Estat ha posat en marxa l’Observatori de
preus dels aliments, que això abasta 35 productes alimentaris de
forma setmanal, a més de l’oli, el vi i la llet, per anar posant una
cosa que és clau en el funcionament de qualsevol societat, i és
la transparència, aquesta és la clau.
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Per cert que en aquesta moció a què feia referència vostè, al
punt següent, i que es va aprovar a Madrid el passat mes de
maig, es fa referència també que s’incrementin els controls i les
actuacions a les oficines de consum.

I en el punt 7, efectivament, els pressuposts del 2010 ja
recullen aquesta modificació de l’IVA, com li ha explicat el
company Alorda, passant al 10% l’IVA de compensació, de
productes agrícoles, i al 8,5 de productes ramaders.

De totes maneres, sí que caldria fer una reflexió també per
als pagesos i per als productors, respecte de la qüestió fiscal i de
la qüestió de l’IVA, és a dir que pensam amb l’IVA de
compensació com a un gran èxit, i hi ha explotacions que
haurien de ser al règim general i fer les liquidacions trimestrals
i compensar l’IVA per les inversions que fan i recuperar l’IVA
per les inversions que fan, i recuperar l’IVA pels costs que
tenen d’IVA molt superior al que tenen de compensació.

Formació. N’hi parlava el dia de la interpelAlació, era una de
les coses que més havien deixat de fer, igual que li deia que qui
havia més deixat de fer durant tot aquest temps eren les
indústries. I que tots aquests doblers que hem anat passant al
sector agrari, via programes, via renda, a costa d’endeutament
i a costa d’altres polítiques, són doblers que han deixat de pagar
les indústries, no són doblers que hagi deixat de pagar
l’administració, són doblers que ha deixat de pagar la indústria,
i que, evidentment, els pagesos no tenen. Però no culpa de
l’administració, no tota la culpa és de l’administració.

Evidentment, no afegesc res més i per tot això no donam
suport a aquesta moció.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Vol fer ús de la paraula el grup proposant?
Sr. Cardona, té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ja ho saben senyores i
senyors diputats, els pagesos no cobraran. Avui es vota que no
cobrin el Proagro ...

(Remor de veus)

... de qui és la barra, Sr. Garcías, de qui nega als pagesos i
nega l’acord que paguin 215 euros, que es pagui el Proagro
enguany?; a mi de què m’ha de venir donar lliçons vostè, Sr.
Garcías?; que com m’atrevesc?. M’atrevesc a dir el que pens,
cosa que tal vegada vostè no fa; cosa que tal vegada vostè avui
ha hagut de pujar aquí a fer un paperet miserable i trist, per
haver de defensar el que no, el que sap.

(Remor de veus i petita cridòria)

Vostès són morosos per principi, els ho vaig dir l’altre dia;
vostès no volen pagar i aquest és el problema. Què passa? Li
pareix malament aquesta proposta? Vostè ha dit aquí un munt
d’idees millors, li firm ara mateix. Si vol, suspenem el ple, cinc
minuts, vostè redacti el que vulgui i jo li firm.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Però segur, Sr. Garcías, que vostè no proposarà que es pagui
als pagesos, segur però. I per què, i és el que no entenc, no diuen
que ho faran? No va dir la Sra. Consellera que eren dins
termini? Votin, ho diguin, el Parlament hi és per això, i no ho
faran. I era ben conscient que no ho farien, i ara ens ha de venir
a donar lliçons.

Miri, jo no m’atrevesc a dir si han de menjar 8 o 4 quilos les
vaques, Sr. Garcías, el que li dic és que hi havia una subvenció
dirigida a això, i anava dirigida, i vostè ho sap molt bé, que es
contemplava això precisament per compensar els costs que
tenien els pagesos que deixaven de regar. Vostès no volen que
els pagesos reguin, però no els volen pagar, aquest és el
problema de fons. Vostès el que pretenen és que els pagesos
donin menjar a les seves vaques en aquest cas concret, sense
tenir cap compensació, i volen que els altres puguin regar.

Idò miri, la solució és molt senzilla, jo recoman a tots els
pagesos que han deixat de regar que tornin a regar, sí senyor, i
a consumir aigua. No és això el que volen? No és això el que
pretenen? Tots iguals! Justícia! I els aqüífers castigats i després
pugi aquí, Sra. Consellera, a dir que el que pretén és que no se
sobreexplotin els aqüífers. Els hauria de fer vergonya!

Avui han perdut crec una oportunitat claríssima de situar-se
al costat dels pagesos i no ho han volgut fer. Vostès sabran què
fan, la responsabilitat, senyores i senyors diputats, és seva.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Arribats a aquest punt, procedirem a la votació.

Passam a votar. Votam.

Comprovin que funcionin...

A favor 27 vots, en contra 28. Per tant, queda rebutjada.

III.2) Moció RGE núm. 14343/09, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política esportiva del
Govern de les Illes Balears, derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 8903/09.

A continuació debatrem la moció presentada pel Grup
Parlamentari Popular i relativa a la política esportiva del Govern
de les Illes Balears. Per part del Grup Popular qui intervé? La
Sra. Palau té la paraula.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, bon
dia. Avui voldria iniciar aquesta moció parlant en termes
generals, parlant dels efectes beneficiosos que té per a les
persones la pràctica esportiva de forma regular, perquè sempre
tenim tendència a focalitzar aquest tema en els aspectes
competitius i en detalls molt concrets i no hem d’oblidar que
l’activitat esportiva implica abans de res, salut. Implica salut
amb majúscules. Sabem que el cos humà està dissenyat per
mantenir-se actiu, així era fa dos milions i mig d’anys, quan els
primers éssers humans habitaven la terra i la supervivència
diària els obligava a una intensa activitat física. Així era i així
és ara. Però tot el progrés de la humanitat s’ha encaminat al
sedentarisme i a la comoditat. Fer exercici és fonamental per
mantenir-se sa i no emmalaltir i és així per a tothom, encara que
habitualment associam l’esport a la competició, a l’oci, al
turisme o d’altres, no hem de perdre la perspectiva. 

Parlam d’una qüestió transcendental, una necessitat bàsica
per a l’espècie humana tant com menjar o dormir és moure’s.
Per això pensam que mai no hauria de ser tractada per les
institucions com un tema menor. No estic fent ara retrets, només
vull fer notar que tots, i principalment els que tenim alguna
responsabilitat pública, hem de donar exemple, impulsar
mesures que facilitin l’activitat física a totes les persones, sigui
quina sigui la seva edat i la seva condició social. Entenem que
aquest ha de ser l’objectiu primer de qualsevol institució
competent i aquesta ha de ser la prioritat de la Conselleria
d’Esports i Joventut d’aquest govern. 

Des d’aquesta perspectiva presentam avui les propostes
d’aquesta moció, esperant que siguin ben rebudes per tots els
grups. 

La primera fa referència als desplaçaments. Hem volgut que
aquest fos precisament el primer punt perquè pensam, així ho
hem dit sempre i el Partit Popular quan ha governat ha actuat en
conseqüència, que aquest és un element clau a les nostres illes.
Això a la península no ho poden entendre, perquè no es poden
imaginar la càrrega econòmica que suposa per als clubs, per als
esportistes i per a les seves famílies. 

El Govern balear és el principal competent en l’esport d’elit
i per estar a l’elit, per arribar-hi, per mantenir-s’hi s’ha de
competir i s‘ha de competir fora. Per tant, és inevitable
desplaçar-se, desplaçar-se vol dir vaixell, vol dir avió, vol dir
bus, vol dir nits fora de casa, vol dir moltes despeses, molt de
temps perdut i estar pendent de disponibilitat de places i horaris.
Tot això multiplicat per dos si ets de Menorca o d’Eivissa i per
quatre si ets o vius a Formentera. El Govern de Madrid no ho
vol comprendre, no li demanam favors, ni almoines, li demanam
que compleixi la Llei estatal de l’esport i que diu precisament
que tots els esportistes d’elit d’aquest país han de poder
competir en igualtat de condicions i amb les mateixes
oportunitats. Idò això, quasi a principis de l’any 2010, encara no
és així. La llei no es compleix i no veim ni un govern ni un
partit socialista, el mateix que governa a Madrid, suficientment
reivindicatius en aquest tema.

La segona proposta fa referència al suport als esdeveniments
esportius. Som conscients que no estam en un moment de fer
proves experimentals, la situació econòmica que vivim no ens
ho permet. Però sí creim que el Govern hauria de fer un mínim
esforç perquè els esdeveniments esportius que fa anys que se
celebren i que ja estan molt consolidats socialment i
esportivament, no hagin de desaparèixer per manca de suport
institucional. Cal recordar que davant les nostres crítiques a la
interpelAlació, el propi conseller ja va anunciar que a Menorca,
Eivissa i Formentera intensificaria els esforços per colAlaborar
en algun esdeveniment que fos realment interessant,
turísticament i esportivament parlant. Esperam que compleixi la
seva promesa i que vostès votin en conseqüència.

Formació. L’altre dia també el conseller ens va explicar que
l’Escola Balear de l’Esport ara mateix feia més cursos anuals
per a tècnics i monitors dels que s’havien fet mai. Tal vegada
tengui raó, però és insuficient, tal vegada perquè no s’hi apunten
totes les persones que s’hi haurien d’apuntar, ja sigui per manca
d’informació, manca de motivació o facilitats, no ho sé, però els
esforços de l’administració no han aconseguit encara minimitzar
la mancança d’entrenadors preparats que hi ha a les nostres illes.
Això és un sentiment generalitzat, t’ho diuen els ajuntaments,
les federacions, els clubs, ..., i té unes conseqüències negatives
molt directes. Trobem equipets de nins i nines que entrenen
cada setmana amb monitors o entrenadors que no estan prou
preparats per fer-ho. Ja sabem que Balears té excelAlents tècnics
en qualitat, però manquen en quantitat.

Un altre punt, una altra proposta fa referència a les
delegacions de l’Escola Balear de l’Esport. Ja existeixen a totes
les illes, són necessàries, però han de funcionar millor. Han de
tenir les persones adequades per fer les funcions que han de fer,
han d’estar més coordinades amb l’Escola Balear de l’Esport,
tenir més informació sobre el que fa i pot oferir l’escola, s’han
de sentir part de l’escola. Ara són com a satèlAlits llançats a
l’espai i que han perdut la comunicació amb la NASA i van a la
deriva. No basta amb una presència testimonial, han de ser útils,
operatives i dinàmiques, si no és així no ens serveixen per a res.

Cinquè punt, comunicació. És molt evident que les vies de
comunicació entre la conselleria i les institucions insulars,
locals, federacions i entitats esportives no són tot el fluïdes que
han de ser, possiblement tota la culpa no sigui de la conselleria,
però el cas és que massa vegades el missatge institucional es
desvirtua i es perd pel camí. Això en època d’esplendor de les
noves tecnologies és inadmissible; quan s’ocupa un càrrec dins
una institució tenim tendència a pensar que tothom sap el que
fem cada dia, que tots coneixen les ajudes i els serveis que
oferim, però malauradament no és així. La conselleria té la
necessitat de revisar els seus canals d’informació, reorientar-los
i intensificar-los, si vol arribar de manera unànime al sector
esportiu balear. A més, segur que d’aquesta manera
s’estalviarien moltes crítiques i molts problemes perfectament
evitables.
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Un altre punt és la tecnificació a les illes menors, la
Conselleria d’Esports no es pot permetre creure que si l’Escola
Balear de l’Esport té recursos, estructura, bones instalAlacions i
fa feina ja tot està controlat. L’EBE s’ubica a Mallorca i a la
resta d’illes la incidència del seu dia a dia és mínima, això no ha
de ser obstacle perquè Eivissa, Menorca i Formentera puguin
sorgir i funcionar nuclis d’entrenament intensiu, amb bons
tècnics que permetin que cada illa tengui la seva pròpia elit
esportiva. Però això mai no es fruit de la casualitat, s’ha de
treballar en aquest camí i la Conselleria d’Esports del Govern
és la competent, en coordinació amb els consells insulars.
Aquests nuclis han de ser una autèntica oportunitat per als
millors de cada indret, talents n’hi pot haver per tot, Sr.
Conseller, però s’ha d’abonar el camp, amb un bon suport
tècnic, mèdic, psicològic, amb material esportiu, amb
equipament, amb possibilitats de sortir fora a competir, tot això
és perfectament viable, és una qüestió només de voluntat
política.

Esport escolar. Mirin, cada quatre anys, quan arriben els jocs
olímpics hi ha modalitats esportives que no hi poden participar
i pens que aquests esportistes han de tenir una gran frustració,
els jocs olímpics són la culminació de la carrera de qualsevol
esportista d’elit, i si no hi pot anar, perquè el teu esport no és
inclòs als jocs olímpics, és trist i és injust. Doncs, miri, el
mateix passa cada any, a petita escala, amb l’esport de base,
amb els jocs escolars balears, són els jocs olímpics de l’esport
de base, i uns nens tenen totes les facilitats per participar-hi i
uns altres no poden accedir-hi, crec que és hora que això canviï.

Quant al Pla d’infraestructures esportives, és un tema que ja
n’hem parlat molt; el conseller ho du cada any com a objectiu
quan presenta els seus pressuposts, nosaltres cada any li
demanam que ho faci, però passen els anys i el pla no arriba, la
legislatura passa i pensam que seria positiu i necessari tenir-lo
ja d’una vegada per totes.

I en darrer lloc, parlam del foment de la pràctica esportiva
entre tots els ciutadans i aquí vull lligar-ho amb el que he
expressat a la introducció, fer exercici no és simplement una
qüestió d’oci, de diversió o d’alta competició, pensam també
que és un tema de salut general i que les institucions no poden
obviar-ho, s’hi han d’implicar, informar i fomentar la pràctica
esportiva regular entre tots els ciutadans. L’esport ha de ser
estimulant, ha de ser gratificant, ha de ser fàcil per a tothom, i
en aquest camí hi ha de treballar l’administració competent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Passam al torn de fixació de posicions
i per un temps de deu minuts té la paraula el Sr. Melià, del Grup
Parlamentari Mixt. Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Per anunciar que des d’Unió Mallorquina no donarem suport a
aquesta moció, per dues raons genèriques fonamentals: la
primera, perquè moltes de les coses que es proposen ja es fan
per part de la Conselleria d’Esports, i la segona, perquè hi ha
una limitació pressupostària clara, hi ha idees molt positives a
la moció, però que no hi ha doblers suficients per tirar-les
endavant, hi ha una insuficiència pressupostària important.
Lògicament, en matèria esportiva els pressuposts podrien ser
infinits, perquè sempre es podrien fer moltes més coses. Però
ens apuntam a la idea llançada, si l’hem entesa bé, que el
Govern central ajudi molt més en aquesta matèria, lògicament
hi estaríem d’acord, però la situació que tenim és la que és a
nivell pressupostari.

Anant punt per punt, li diré, en relació amb el finançament
dels desplaçaments, que s’ha augmentat en 500.000 euros
aquestes partides en comparació a la legislatura passada.
Tornam al mateix, podem considerar que és insuficient, però és
evident que es fa un esforç en aquesta matèria i que ja s’actua
en la línia que apunta la moció.

En el segon punt, també el mateix, se’ns demana
incrementar partida d’esdeveniments esportius; aquestes
partides s’han augmentat en 390.000 euros en relació amb la
legislatura passada, en què no existia una partida específica amb
aquesta finalitat.

El tercer punt, incrementar les activitats de formació de
l’Escola Balear per a tècnics; s’han doblat els cursos de
formació que es donen als tècnics en relació amb la legislatura
passada.

Fer que les delegacions de l’escola funcionin de forma més
dinàmica; en relació amb la legislatura passada s’ha augmentat
el personal a Eivissa, ja hi ha un delegat que s’ocupa full time,
a jornada sencera a Eivissa i mitja jornada a Formentera, cosa
que no succeïa a la legislatura passada.

El cinquè punt, millora de les vies de comunicació entre les
conselleries i les entitats de les altres illes. Estam d’acord que
s’ha de millorar, però és que ja es fa, ja es desenvolupa una
plataforma de comunicació per assolir l’objectiu que apunta la
moció.

Sisè punt, dur a Menorca, Eivissa i Formentera altres grups
de tecnificació esportiva. Des de l’arribada de l’actual
responsable de la conselleria, els programes de tecnificació
s’han vist incrementats en cinc programes més, concretament a
Eivissa s’ha fet el nucli de referència del tir amb arc; a Menorca,
el de gimnàstica rítmica, i a Formentera el de windsurf, com
vostè també sap perfectament.

Setè punt, jocs escolars. També en aquesta activitat, en dos
anys s’han adjuntat tres nous esports, com són el ciclisme en
pista, òptimist, vela i tennis, per tant ja li dic que, lògicament
vostè ho pot considerar insuficient, però s’actua i hi ha
concrecions i realitzacions en aquestes qüestions.



3620 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 81 / fascicle 1 / 1 de desembre del 2009

 

Vuitè punt, Pla d’inversions en infraestructures tècniques. El
Consell de Govern ja ha aprovat aquest pla, amb un pressupost
de 24 milions d’euros, per tant ara s’han de signar els convenis
i desenvolupar aquest pla.

I novè punt, també relacionat amb promoure campanyes i
actuacions per fomentar la pràctica esportiva, ja li he dit que
aquest objectiu s’assolirà en part amb la plataforma de
comunicació que es desenvolupa, i per altra banda, també es
desenvolupen diferents programes de promoció esportiva amb
els consells, com per exemple en rugbi, ciclisme, atletisme,
tennis de taula i d’altres esports. Per tant, ja s’actua en aquest
punt que vostès proposen.

Per aquests motius, com que es fan les tasques i algunes no
s’assoleixen en el grau satisfactori, per insuficiència
pressupostària, no li donarem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Palau, hem escoltat, amb la
seva intervenció probablement hi estam d’acord, jo diria que en
el 99,9% de tot el que ha dit, des d’aquesta elAlipsi des de la
prehistòria fins als astronautes, tipus Odissea 2001 de l’Espai,
però llegint la moció subsegüent, realment es ve a dir, més o
menys, línies de treball que la pròpia conselleria a la
interpelAlació havia apuntat que duia terme ja en aquests
moments i ha donat proves en comissió i dins els debats
mateixos, i semblaria gairebé un retret d’unes coses que es fan.
I a l’altra banda, com s’ha apuntat certament hi hauria sempre
més possibilitats de fer coses si hi hagués més recursos, però ja
hem dit, ho hem confessat obertament, reiteradament, hi haurà
el debat ara de pressuposts perquè puguin tornar fer el retret que
hi ha pocs doblers destinats, avui sentíem a immigració, hem
sentit ja a agricultura, ara sentim a esports, supòs que en el
pròxim debat sentirem una altra cosa, i efectivament nosaltres
els reconeixem que tots aquests reptes valdria la pena que
tenguéssim més recursos, però que el moment no permet posar-
n’hi.

En qualsevol cas, si vostè ha parlat, jo diria que amb orgull,
de l’època del Partit Popular, respecte, en concret del primer
punt, sobre els desplaçaments, si aquella època de la qual vostè
considera que es va fer bé el que s’havia de fer i s’ha augmentat
en més de mig milió d’euros o mig milió d’euros l’aportació que
s’aportava, doncs supòs que ja deu trobar que és extraordinari.
Nosaltres compartim més aviat la part crítica que no la part
entusiasta, però reconeguem que s’ha fet un esforç i es fa.

Creim que, com bé apuntava al final, però que no és el que
diu la proposició estrictament, o la moció subsegüent, d’allò que
hauríem de parlar és que l’Estat s’impliqués en les despeses del
caràcter arxipelàgic dels país i després també amb l’arribada a
la península, que no ho fa suficientment, però crec que no hem
de ser els propis illencs els que financem aquesta situació. Ho
hem de fer, ho hem de fer perquè el que no es pot fer és deixar

desemparada aquesta activitat, però crec que s’equivoca la
proposició o la moció subsegüent d’objectiu.

Sobre el punt d’incrementar partides d’esdeveniments
esportius, la veritat, si ja s’han augmentat, ja li he dit que més
per ventura no, però sí que aquesta sensibilitat s’ha expressat,
com ho és la dels cursos, certament, quan s’han doblat en el
moment que vivim els cursos de formació per a tècnics, podem
compartir que no és suficient, però s’haurà de reconèixer aquest
esforç d’haver doblat el punt de partida. Com també s’han
incrementat les dedicacions insulars de l’EBE i els programes
de tecnificació.

S’han incorporat, i les ha precisades el Sr. Melià, les noves
modalitats esportives als jocs escolars a les Balears.

I sobre el Pla d’inversions, s’ha aprovat amb 24 milions
d’euros un pla; no hi ha cap dubte que es podria millorar, que
aquests convenis amb totes les illes i que l’estat d’aprovar
projectes sempre tenen una possibilitat de ser molt superiors,
però amb les capacitats que en aquest moment es tenen el que
es procura és treure el màxim profit i el màxim sentit a les
inversions que es fan. I jo crec que en aquest sentit la feina de
prioritat i de triar bé el que s’ha de fer a cada illa és el que fa la
conselleria, per tant tendrà el nostre suport i votarem en contra
d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Bàsicament volem mantenir, per no fer una repetició
d’arguments, l’exposat pel portaveu Sr. Melià. Pens que ell,
d’una forma detallada, ha fet una exposició de per què votarà en
contra, i el Grup Socialista simplement vol ratificar
l’argumentació exposada. 

Però per introduir elements nous, li diré que no compartim
la filosofia d’aquesta moció, aquesta moció ve d’una
interpelAlació que vostès, senyors del Grup Popular, van
plantejar fa unes setmanes, i bàsicament amb aquesta moció el
que es fa és una queixa en termes totalment territorials. I en això
es basa el Grup Popular. No compartim aquesta queixa, que
moltes vegades en política succeeix, és a dir que hi pot haver un
territori que es pugui sentir discriminat, però pens que és un
error en aquests moments plantejar-ho en el tema d’esports.
Crec que per primera vegada es du una actuació, i ho dic sense
que em surtin els colors, on el tema territorial té un reflex clar
i -i aquesta és la segona part del que li volia dir- crec que es fa
un desmuntatge d’una estructura centralitzada que tenia la
política esportiva a les Illes Balears amb l’anterior govern. Per
tant, pens que d’alguna manera que si el Partit Popular vol
sumar-se a una actuació més descentralitzada del que són les
polítiques en matèria esportiva, crec que hauríem, no dic
aplaudir, però sí de reforçar la posició que es manté des de la
Conselleria d’Esports. Ja s’han esmentat diverses actuacions i
no les hi repetiré, però crec que el tema del windsurf a
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Formentera és una clar exemple, el de la gimnàstica rítmica a
Menorca un altre, i el del tir amb arc a Eivissa és un altre clar
exemple exposat avui aquí.

I també entrarem, perquè crec que cal fer especial menció,
en el tema del pla d’inversions. Clar, plantejar ara la necessitat
d’un pla d’inversió quan el Govern n’ha aprovat un amb una
xifra totalment concretada, pens que és un error; sí que es pot
entrar en un debat de com es realitzarà aquesta inversió, que
esperam que el conseller i el govern en el seu moment aclareixi
com està el pla aquest d’inversions, però jo simplement li faré
un esment perquè analitzem, i no és per entrar en altres temes,
perquè no em vull sortir del marc esportiu, però també és just
que els esportistes i la societat en general sàpiguen que
evidentment aquests 24 milions no són molts, però que paguen
el preu de la infraestructura més errònia que hi ha a les Illes
Balears, que ha estat el Palma Arena, i només ho dic en termes
esportius, però també és just dir que 100 i busques de milions
d’euros es van deixar encaixonats i crec que no responen al que
és una optimització dels recursos per a aquesta comunitat
autònoma; crec que amb 110 milions d’euros aproximadament
s’hagués pogut fer una política descentralitzada
d’infraestructures esportives que res no té a veure amb l’obra
majestuosa que vostès van deixar a aquesta comunitat autònoma
que no només ha hipotecat aquest govern, sinó que ha hipotecat
la política esportiva per més d’una legislatura.

Evidentment, volem animar que es realitzin polítiques
d’inversió en infraestructura que responguin a donar resposta a
cadascun dels territoris i no a fet obres faraòniques que encara
avui la societat qüestiona.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Vol fer ús de la paraula la Sra. Palau?

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Bé,
com ja és habitual, molts de vostès estan d’acord amb el
contingut quan presentam propostes de caire esportiu, però
llavors no hi voten a favor per motius recurrents. Pensam que
les propostes fetes no són precisament costoses, no hi ha un
dispendi en la majoria i que són més de voluntat política, es
volen fer o no es volen fer. 

No compartim, però sí entenem, que el Govern i els partits
que li donen suport no vulguin acceptar d’entrada les propostes
que vénen de l’oposició, però nosaltres no ens desanimam;
continuam insistint, reiterant i no ens cansam, perquè les
peticions sabem que van calant i que el Govern a poc a poc ens
escolta i les va incorporant, encara que públicament no vulgui
reconèixer que l’oposició li marca el pas.

Si la conselleria millora la política esportiva territorial, com
s’ha dit aquí, possiblement sigui perquè nosaltres des del Grup
Parlamentari Popular no hem baixat la guàrdia i no hem parat de
ser reivindicatius i de recordar al conseller que té competències
sobre quatre illes, no només sobre l’illa de Mallorca on té
implantació el seu partit polític.

Quant al Palma Arena, Sr. Costa, a vostè li sembla un error.
Miri, a mi li puc dir que igual ni em va ni em ve, però a
Mallorca, el sector esportiu de Mallorca està content, el
conseller n’ha parlat sempre bé del Palma Arena, fins i tot el Sr.
Zapatero va anar a fer-hi un míting i el primer que va dir és que
era una instalAlació magnífica ..., ja m’agradaria a mi tenir-ne
una a cada illa.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

I bé, com que avui el conseller hi és present i al final ell és
qui decideix, a mi m’agradaria fer-li una reflexió. Pensam que
la Conselleria d’Esports i Joventut ha optat per una línia
continuista en molts aspectes, també ha engegat bones
iniciatives, li ho reconeixem una vegada més; se n’han millorat
algunes de ja existents, com per exemple criteris de
subvencions, la posada en marxa del funcionament del Palma
Arena, traslladar-hi la conselleria i la seu de les federacions, la
comissió de tècnics que redacta el Pla de tecnificació, el canvi
de sistema de finançament del transport d’esportistes entre illes
i la península, tal i com el Partit Popular li va proposar; però
consideram que, tot i que són elements positius, tot això és
insuficient, insuficient per abastar un període legislatiu de
quatre anys i justificar l’existència d’una conselleria amb tot el
cost que això representa. 

Per a nosaltres hi ha una qüestió fonamental perquè aquesta
legislatura acabi tenint un balanç positiu al final i un impacte
positiu sobre el teixit esportiu balear i hagi tengut sentit
constituir-la. I és que la gestió de la conselleria, els seus
esforços, les seves iniciatives, les mesures, les activitats
promogudes, les ajudes, tot el que fa la conselleria encapçalada
pel Sr. Cañellas per afavorir el sector, arribi a tots i cadascun
dels racons de les Illes Balears, i ara, malgrat els esforços que
jo sé que es fan, encara no és així. El conseller ens va dir un dia,
jo som el conseller de des del més important esportista balear
fins al més desconegut, idò els nostres esportistes també ho han
de poder sentir així, no basta que vostè s’ho cregui, Sr. Cañellas,
els nostres esportistes, a totes i cadascuna de les Illes Balears,
també ho han de percebre així.

Sé que una comunitat formada per illes dificulta les coses,
però s’han de millorar les vies de comunicació, cercar vincles
d’unió afectius i àgils i si cada passa en positiu que faci la
conselleria, si cada servei que millori no resulta accessible a tots
i a totes, estam fracassant, el creixement no serà uniforme, és
cert que uns progressaran, però d’altres s’estancaran o fins i tot
retrocediran, i això no és admissible. Sabem que és tot un repte,
però per això aquí és vostè, és el primer conseller d’Esports i
Joventut que ha tengut aquesta comunitat autònoma. Li desitjam
sort.
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(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Procedim ara a la votació. Passam a votar, votam. Mirin si
funcionen ...

Vots a favor, 27; en contra, 28; per tant no s’aprova.

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, atès que avui
l’ordre del dia és bastant llarg, vàrem acordar a la Mesa que
suspendríem dues hores per anar a dinar. Tornarem a les quatre
de la tarda.

S’aixeca la sessió.
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