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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. 

I.1) Pregunta RGE núm. 407/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Alemany i Moyà, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a accions en matèria de formació dels tècnics de
Joventut de la Xarxa Infojove durant l'any 2009.

I.2) Pregunta RGE núm. 409/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pacte social i polític per
a l'educació.

S’ha demanat la retirada de la primera pregunta i, per tant,
passaríem a la segona de l’ordre del dia que és la presentada per
la diputada Sra. Margalida Mercadal, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats, senyores
diputades. Aquesta pregunta té a veure amb un dret bàsic, amb
un dret constitucional, aquell que tenim tots els consumidors i
totes les consumidores de protecció i de defensa per part dels
poders públics front a qualsevol infracció, així com a una
tramitació correcta de les nostres reclamacions. A la nostra
comunitat tenim aquest dret regulat per llei des de l’any 1998 i,
tot i que s’ha avançat molt en participació, en implicació de les

administracions i sobretot en conscienciació ciutadana, tenim
encara una assignatura pendent que era el model únic de full de
reclamació. 

Ens consta, Sr. Conseller de Salut i Consum, que des de la
seva conselleria s’ha fet molta feina en el desenvolupament
d’aquest dret bàsic i és per això que voldria que ens expliqués
aquesta passa més cap a la qualitat i en conseqüència li formul
la següent pregunta: quins beneficis suposarà per a les persones
consumidores de les Illes Balears el full únic de reclamacions
impulsat per la Conselleria de Salut i Consum?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. En
primer lloc, li vull remarcar que la comunitat autònoma de les
Illes Balears era fins ara l’única a la qual li mancava un full únic
de reclamacions en el conjunt de l’Estat espanyol. Amb
l’entrada en vigor d’aquest full únic de reclamacions, dia 18 de
gener d’enguany, hem pujat un escaló més dins la protecció dels
consumidors i dins la protecció dels usuaris, que no hem
d’oblidar que som tots. Ara, en cas de disconformitat, poden
demanar aquest full a qualsevol empresa o a qualsevol
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professional liberal. Es tracta, per tant, d’una iniciativa
mitjançant la qual milloren els drets dels consumidors i es
reforça una altra cosa molt important que és la confiança en el
mercat.

Aquesta nova normativa es va fer amb tot el consens
possible, varen participar 65 associacions de consumidors,
empresaris, entitats, colAlegis professionals i altres conselleries
del Govern. Vàrem recollir moltes alAlegacions i suggeriments
i fruït d’això és aquesta norma, que vol dir posar a disposició
d’empreses i professionals un format de descàrrega gratuïta des
de la pàgina web de la Direcció General de Consum. Aquesta
iniciativa permet que qualsevol empresa o professional pugui
descarregar-se aquest full de reclamacions personalitzat en
qualsevol moment i en qualsevol dia de l’any. Per tant, permet
un estalvi econòmic, però sobretot és un instrument més
d’apropar als ciutadans el servei de l’administració i és una
passa més en l’administració electrònica. De tot això ens hem
de donar per satisfets el conjunt de ciutadans i l’administració.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.3) Pregunta RGE núm. 410/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pacte social i polític per
a l'educació.

Doncs passem a la següent pregunta. És relativa al pacte
social i polític per a l’educació. La formula la Sra. Cristina Rita.
Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La necessitat d’un pacte educatiu
que doni estabilitat al sistema com una eina per lluitar contra el
fracàs escolar i l’abandonament dels estudis prematur és una
matèria que ha estat llargament debatuda en el passat període
parlamentari en aquesta comunitat. És per aquest motiu que
seguim amb molta atenció la iniciativa del ministre d’Educació
i Cultura que ha plantejat a nivell nacional i molt seriosament
sobre aquest tema i ha convidat a participar-hi també tots els
agents socials i també totes les comunitats autònomes. És per
això que formularem al conseller d’Educació i Cultura la
següent pregunta: ens podria explicar com es desenvolupen les
negociacions sobre aquest pacte social i polític per a l’educació
a nivell d’Estat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Qui em demana la paraula?
Conseller d’Educació, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, les actuacions que
ha fet la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears

referent al pacte d’educació ha estat, en primer lloc, fer feina
conjuntament amb el ministre a través de la conferència
d’educació, de consellers d’Educació de l’Estat, a fi que els
texts que ens havia presentat ell, un esborrany al principi, unes
línies mestres, es fessin aportacions, i en aquest moment estam
en una altre fase, estam en període de fer altres aportacions,
aportacions a un document de 104 mesures que ens va entregar
a la darrera conferència. 

En aquest moment, a les Illes Balears, s’han fet una sèrie
d’actuacions. En primer lloc, es va presentar al Consell Escolar
de les Illes Balears, cosa que també s’havia fet amb el primer
document, després el que s’ha fet ha estat, per part de la
conselleria, nomenar un director general que coordini les
diferents aportacions que es fan. Hi ha hagut reunions amb
l’STEI, hi ha hagut reunions amb Comissions Obreres, amb
UGT, amb COAPA, amb l’Escola Catòlica, amb
cooperativistes. És a dir, hi ha hagut una sèrie de reunions que
s’han fet, però a més d’aquestes institucions o d’aquests
sindicats o patronals el que he fet, com a conseller, és fer arribar
el document també a tots els directors dels centres educatius
públics i concertats de les Illes Balears a fi que puguin fer, a
través dels directors, les aportacions que creguin oportunes.
Quan tenguem aquestes aportacions, evidentment, les
estudiarem i les enviarem a Madrid, dia 15, dia 16 o dia 17
d’aquest mes perquè la reunió de dia 25 puguem fer les
aportacions que s’havien de fer i, per tant, participar en aquest
projecte.

També vull dir una altra cosa i és que el ministeri vol pacte,
la conselleria vol pacte, aquest parlament va dir que volia pacte
i sobretot una altra cosa, la societat està convençuda que és
necessari un pacte, si no hi ha pacte a qui defraudarem serà a la
societat.

Gràcies, Sra. Diputada, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llinàs. Vol fer ús de la paraula? Sra.
Rita, té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Estam contents de sentir les
paraules del conseller d’Educació i Cultura perquè estam
convençuts també que un pacte educatiu exigeix molts d’acords,
tant per fer la diagnosi del problema com per cercar els orígens
d’aquests problemes com també les possibles solucions.
Exigeix, per tant, també deixar a vegades al marge temes
ideològics i trobar acords en temes que són fonamentals. Som
conscients que actualment tenim molts de problemes en aquesta
comunitat autònoma i no per això creim que hem de deixar de
pensar i de plantejar iniciatives que siguin constructives de cara
al futur de la part de la ciutadania més jove, que és el futur, per
tant, de la nostra comunitat autònoma. És el nostre futur i un
futur que volem que estigui ben preparat i amb unes bases molt
sòlides que estiguin sustentades, precisament, en el
coneixement. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita.
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I.4) Pregunta RGE núm. 411/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a accions per poder continuar celebrant
els correfocs.

Passem a la següent pregunta relativa a accions per poder
continuar celebrant els correfocs. La presenta el Sr. Dalmau,
que té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyora consellera de Comerç i
Indústria, així com comença l’any molts de pobles de les nostres
illes celebren les seves festes més importants, festes com les de
Sant Antoni, com les de Sant Honorat o les de Sant Sebastià, i
una de les tradicions més arrelades a aquestes festes són els
tradicionals correfocs. Arran d’una directiva europea que
afectava, amb criteris de seguretat, aquestes celebracions ens
agradaria saber quines són les actuacions que ha duit a terme la
Conselleria de Comerç i Indústria per tal de poder continuar
celebrant aquests correfocs.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots els presents. Bé, el
primer que s’ha d’apuntar és que la Directiva 2007/23, de la
Unió Europea, ha estat una demostració de la llunyania que a
vegades té aquesta institució amb les realitats culturals de les
distintes regions europees, com a precedent clar la directiva de
serveis, que hem hagut de fer un esforç per adaptar-la a la nostra
realitat.

Cal especificar, en primer lloc, la importància de les colles
de dimonis i bèsties de foc de les Illes Balears dins el context
social, cultural i històric d’aquesta comunitat autònoma així
com també la importància de la tasca associativa que duen a
terme. Des de la conselleria el que hem fet ha estat treballar
amb la Federació de Dimonis i Bèsties de Foc de les Illes
Balears i també amb la Conselleria de Cultura del Consell de
Mallorca per tal d’assegurar una transposició respectuosa amb
els nostres costums i la nostra cultura. Des de la Direcció
General d’Indústria hem acompanyat i hem facilitat la
interlocució de la conselleria del Consell de Mallorca amb la
Direcció General de Política Energètica i Mines del Govern de
l’Estat.

També s’ha facilitat la participació de la Federació en
reunions convocades pel Ministeri d’Indústria on també estaven
convidades les federacions del País Valencià i de Catalunya.
També vàrem consensuar les esmenes a presentar amb la
Federació i el departament de Cultura del Consell de Mallorca
al projecte de reial decret de transposició d’aquesta directiva.
Així mateix, el ministeri ens va confirmar ahir mateix que té
previst aprovar la transposició entre finals de febrer i la primera
quinzena de març i, si no hi ha sorpreses ni canvis en el
ministeri a darrera hora, podem afirmar que els correfocs es
podran continuar fent tal com els coneixem ara mateix.

Crec que és una bona notícia que també s’ha d’agrair a la
federació perquè en tot moment han lluitat i han fet grans
esforços i ens han marcat el camí per treballar junts en aquestes
reivindicacions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vives. Vol, Sr. Dalmau, fer ús de la
paraula? No?

I.5) Pregunta RGE núm. 413/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a valoració del funcionament de les oficines de
l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Doncs passem a la següent pregunta. És relativa a la
valoració del funcionament de les oficines de l’Agència
Tributària de les Illes Balears i la formula el Sr. Josep Juan i
Cardona. Té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A principis d’any ha entrat
en funcionament ja l’Agència Tributària i al final s’ha produït
allò que des del Grup Popular havíem dit que es fes amb molta
prudència i ens havíem oposat, que és l’eliminació de les
oficines liquidadores dels imposts d’associacions i de
transmissions. Clar, ha passat poc temps, però ja podem saber
com van les coses. Volíem saber quina és la valoració que fa la
Conselleria d’Hisenda o el conseller d’Hisenda sobre l’entrada
en funcionament de les agències tributàries.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, és evident que ha
passat molt poc temps encara per poder tenir una valoració més
acurada i detallada, ha passat tot just un mes d’ençà que s’ha
posat en marxa aquesta nova infraestructura, però la valoració
que feim és molt positiva per dos motius essencials: el primer
perquè, pràcticament, deu pobles, deu localitats de les nostres
illes, que abans s’havien de desplaçar a fer les seves
contribucions tributàries ara ho poden fer al lloc d’origen; tenim
la xarxa de les oficines igualment muntada amb unes
infraestructures que ens permeten donar bons serveis als nostres
ciutadans; i el que és més important, com a segon element, és
que tot això no redunda en un increment del pressupost de
l’Agència Tributària. Per tant, una valoració, ara per ara, molt
positiva. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Sr. Cardona, té la paraula.
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EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, les notícies
que tenim nosaltres no són exactament les mateixes que té
vostè. És a dir, a nosaltres ens parlen d’un veritable colAlapse de
les oficines d’Inca i d’Eivissa, aquest colAlapse es produeix,
precisament, per la falta de mitjans humans. Vostè sap que
s’han acomiadat tots els funcionaris o tots els treballadors de les
oficines liquidadores i, a més, el Govern es va comprometre, es
va publicar, que hi va haver una reunió entre les conselleries
d’Interior i de Treball amb la Conselleria d’Hisenda per crear un
borsí per recuperar tots aquests treballadors. El fet és que el
borsí que s’ha convocat no té cap puntuació, té la puntuació
mínima per a aquesta gent i, per tant, s’ha deixat, s’ha
acomiadat una gent que estava especialitzada en aquesta feina
i ara, encara, s’han de dotar les places, o sigui, s’ha d’incorporar
la gent que ha d’ocupar el seu lloc, sense cap tipus
d’experiència, com és natural. El resultat és, com li dic, Sr.
Conseller, que a Eivissa en aquests moments està colAlapsada
l’oficina de l’Agència Tributària. És cert que han canviat de
lloc, és cert que tenen un immoble magnífic, és cert que tenen
un espai magnífic, però no tenen mitjans suficients per fer front
a la situació. 

A més, Sr. Conseller, hi ha unes dades que a mi em
preocupen, que òbviament no les podrem jutjar ara, les haurem
de veure a finals d’any, però fixi’s, l’any 2009 les oficines
liquidadores ara extingides varen recaptar, en data 30 de
setembre, 126 milions d’euros, any 2009. En comparació l’any
2008 eren 72 milions d’euros, és a dir, en una situació de crisi
com estam encara vàrem aconseguir liquidar 126 milions
d’euros. Ara veurem, Sr. Conseller, quan acabem l’any, amb
aquests colAlapses de feina, amb aquesta situació que vostès,
únicament vostès, l’han buscada per la foto, per poder dir que
han posat en marxa l’Agència Tributària com sigui i de la
manera que sigui, veurem quant recaptaran. I no servirà
d’excusa dir que estam en crisi perquè el 2009, en plena crisi, hi
ha hagut un increment important. Ara allò que importa és que es
faci una bona gestió. 

Ha deixat tots sols els funcionaris de l’Agència Tributària i,
a més, ha acomiadat i ha tret fora de les empreses els de les
oficines liquidadores i tot per a res. És a dir, al final per tenir
colAlapses de gestió a les illes menors i per dir que de deu
pobles, que està molt bé, a l’illa de Menorca ara ho poden
liquidar en el seu poble i no s’han de desplaçar a Palma o a
altres indrets per fer la liquidació. Això s’hauria pogut
aconseguir sense haver de fer tant de rebombori i sense tant
d’embull, Sr. Conseller, millorant la gestió, però fins ara el que
han fet ha estat empitjorar, sobretot incomplint la paraula
donada a uns funcionaris, o millor dit a uns treballadors, que són
uns magnífics professionals i deixar-los al carrer. Així no
s’avança, Sr. Conseller, al final es retarda. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, a veure, el rebombori, Sr. Cardona, el fa vostè amb
aquesta intervenció que acaba de fer ara perquè nosaltres la
informació que tenim a la Conselleria d’Economia i Hisenda no
va en la direcció que vostè apunta. El fet que hi hagi canvis en
aquest tipus de fórmules de recaptació no indica, de cap manera,
que hi hagi un colAlapse recaptador. Evidentment la caiguda
d’ingressos obeeix a una situació de crisi econòmica que és ben
palesa i que l’hem comentada sense cap mena d’opacitat des de
la Conselleria d’Economia i Hisenda, la caiguda d’ingressos
tributaris que hi ha en aquesta comunitat. Ara, això no té res a
veure amb els colAlapses o amb el mal funcionament que pugui
tenir aquesta nova fórmula o aquesta nova infraestructura per
recaptar. 

Miri, el que sí és un problema és pagar, com vostès feien, als
registradors de la propietat de 3,8 milions d’euros l’any 2003 a
5,5 milions d’euros l’any 2007. Això sí que és una fórmula una
mica més costosa per poder fer aquests tipus d’operacions. És
evident que les oficines liquidadores han funcionat bé, però no
és menys cert que en un escenari de crisi econòmica i
d’austeritat de l’administració pública és absolutament lícit que
un instrument nou com és una agència tributària pròpia pugui
establir els seus mecanismes de control, de seguiment i de
recaptació. Em sembla que és una aposta inequívoca que es pot
tirar endavant i, com vostè mot bé deia, d’aquí dotze mesos
comptarem i veurem el què ha passat. Ara, permeti’m que, amb
un mes escàs de funcionament on s’ajusten totes les peces, no
facem diagnòstics catastròfics com els que vostè ha fet ara fa un
moment. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera.
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I.6) Pregunta RGE núm. 414/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a publicació de la resolució de convocatòria
d'ajudes del FOGAIBA.

Passem a la següent pregunta. És relativa a la publicació de
la resolució de la convocatòria d’ajudes de FOGAIBA. La
formula el Sr. Gaspar Oliver. Té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Al Grup Parlamentari Popular ens
interessa saber quan es publicarà, si és que es publica, la
resolució de FOGAIBA d’ajudes per al foment de la
modernització, la intercooperació i la concentració de les
cooperatives. Ens interessa que ens expliqui, Sra. Consellera,
per què les societats agràries de transformació queden fora
d’aquestes ajudes, per què s’ajuda a les cooperatives i a les SAT
no. Pensam que aquestes són unes ajudes totalment dirigides,
dirigides a uns beneficiaris concrets, que és una resolució feta
a mida perquè només se’n puguin beneficiar els seus destinataris
ja definits. Per què no se n’han de poder beneficiar les altres
fórmules associatives? A qui es vol ajudar? A qui s’ha
d’afavorir i a qui no?

Podem posar noms i cognoms, Sra. Consellera, destinen 2
milions d’euros durant cinc anys per pagar despeses de personal
i despeses generals de funcionament durant cinc anys.

Sra. Consellera, em pot dir per què per a l’any 2010 es
destinen 115.000 euros i només per al 2010 per a ajudes i
despeses de personal i despeses corrents de federacions o
associacions de cooperatives agràries? I, per què aquestes han
d’estar constituïdes i també integrades dins una organització
d’àmbit nacional amb més de cinc anys d’antiguitat? Qui tendrà
l’ajuda? Qui queda fora? No és molt mal d’esbrinar, Sra.
Consellera. A qui es vol subvencionar el dèficit?

Ens sembla una resolució totalment dirigida i sectària.
Pensam que hauria d’estar oberta no només a les cooperatives,
sinó també a totes les altres fórmules d’associacionisme. Pens,
Sra. Consellera, que hauria de canviar.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, és importantíssim i des
d’aquesta conselleria, des d’aquest govern farem tots els
esforços perquè en aquests moments complicats -i m’ho haurà
sentit dir altres vegades- tot l’esforç en allò que és
associacionisme consideram que és important dins el món rural,
dins el món agrari, per tant ara -i responent a la seva primera
pregunta- és la publicació. 

Miri, Sr. Diputat, estam pendents de l’informe d’elegibilitat
que ens ha de marcar BrusselAles, tant de bo com tenguem
l’informe en positiu podrem posar en marxa aquesta ajuda a les
cooperatives que també -ja dic- és necessari per a aquest teixit
social i productiu del nostre món agrari com també les societats

agràries de transformació que també han pogut tenir ajudes,
ajudes importants, mitjançant el Programa de desenvolupament
rural.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, per què aquesta
resolució només ajuda les cooperatives i no també a les SAT?,
em diu que també després s’ajudaran les societats agràries de
transformació. Jo li dic, per què aquesta resolució no? A més, ja
li han dit de paraula i també per escrit que si no rectifica es
recorrerà aquesta resolució. 

Vostè, Sra. Consellera, vol donar 400.000 euros per tapar el
dèficit i els deutes d’una associació de la qual el president és un
diputat que seu a aquesta cambra, un diputat del PSOE. Gràcies,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, vull insistir en l’esforç
i sobretot -com li deia- en aquests moments de crisi que pateix
el sector ja des de fa molts d’anys en la importància de
l’associacionisme. He de dir que... no que tendran les societats
agràries de transformació, li vull dir, Sr. Diputat, que les
societats agràries de transformació han tengut ajudes ja
importants perquè entenem que també és viable el model. Per
tant, aquí el que volem reforçar és l’esforç d’ajuntar-se. Per tant,
les societats agràries de transformació també han tengut ajudes
importants, molt importants, de milers d’euros, mitjançant el
programa de desenvolupament rural i també entenem que les
cooperatives com a fórmula d’associació que entenem que és
resposta a la crisi també l’han de tenir.

Vull recordar que el pla de cooperatives que ara durem i serà
una realitat, però també vull recordar que aquí, en aquest
parlament, en la legislatura passada sí que hi va haver un
compromís d’un pla de cooperatives mitjançant una esmena als
pressupostos.

Per tant, aquest govern sí que compleix. Compleix amb
aquest objectiu clar, que aquí hi cabem tots, cooperatives que
també són importants per a aquest moviment associatiu, per
reforçar el món rural, per reforçar la pagesia com també les
societats agràries de transformació que també tenen el seu lloc
i també tenen les seves ajudes.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Amer.

I.7) Pregunta RGE núm. 415/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a centres de dia a l'illa d'Eivissa.

La següent pregunta és relativa a centres de dia de l’illa
d’Eivissa i la formula la Sra. Diputada Carmen Castro. Té la
paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. El dissabte 12 de gener del 2008 a
la premsa escrita pitiüsa el president del Consell d’Eivissa i la
consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern,
Sra. Santiago, varen anunciar la construcció de set nous centres
de dia a l’illa d’Eivissa -dos a Vila, dos a Sant Josep i tres a
Santa Eulària- per un import de 4 milions d’euros. Això ho
deien el 12 de gener del 2008 i la Sra. Santiago afegia
textualment que aquestes actuacions en dependència eren
“objetivos centrales y prioritarios de su conselleria”.

Ens pot dir la Sra. Consellera quan estaran en funcionament
aquests set centres de dia a l’illa d’Eivissa? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots i a totes,
efectivament vàrem fer aquest anunci i el Govern també..., vostè
que fa el seguiment de premsa, haurà vist que també es va
contestar fa un parell de dies a una sèrie de preguntes dels
mitjans de comunicació en relació amb la pregunta que avui fa
dels set centres de dia, amb aquests set centres de dia
consideram que la ràtio de l’illa d’Eivissa quedaria coberta, el
que podríem dir una ràtio raonable.

El que no vàrem acordar va ser la denominació que ha dit de
dos centres a determinats municipis. El que li puc dir és que per
a l’any 2010 hi haurà tres centres de dia en funcionament, l’any
2011 s’iniciarà la construcció de dos i si resolem el problema
d’una espai que ens ha cedit un determinat ajuntament també es
podrà iniciar la construcció d’aquest sisè centre. Per tant, a
finals de legislatura n’hi haurà tres en funcionament i tres en via
de construcció. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, això no és el que va
anunciar el 2008, va anunciar que en quatre anys d’invertirien
aquests quatre milions d’euros, va especificar dos centres a Vila,
dos a Sant Josep i tres a Santa Eulària i va crear unes
expectatives a persones que duen anys esperant un centre

d’aquestes característiques, esperen plaça per al seu familiar
depenent i el que fa vostè és improvisar perquè primer fa
l’anunci i després fa l’estudi i estableix les prioritats. 

Vostè, Sra. Consellera, dos anys després d’anunciar-ho ha
establert les prioritats. Ara diu que era una previsió a llarg
termini i que no va anunciar en ferm la construcció, però sí
senyora, va dir “en quatre anys”, per tant, al 2012 aquests
centres haurien d’estar construïts, per què, què passa amb les
famílies a les quals els dos membres de la parella fan feina,
tenen un familiar depenent i necessiten un centre de dia per
evitar el desarrelament familiar d’aquest pacient? Què passa
amb aquestes persones que duen anys esperant aquest centre?

Idò bé, Sra. Consellera, és el problema que tenen molts
ciutadans a Eivissa, comprenc que vostès en tenen d’altres, de
problemes, però cobra per preocupar-se dels problemes dels
ciutadans, no dels seus problemes polítics. En aquesta
legislatura, l’únic que farà en assumptes socials el Govern a
Eivissa és acabar les infraestructures que va començar el Partit
Popular a l’anterior legislatura. Encara no fa dos mesos que
varen aprovar un pressupost per al 2010 i ja fan retallades,
saben on les fan, les retallades? Idò en temes prioritaris per a les
persones dependents i en temes socials. Molt bé! Sra.
Consellera. Molt bé també per a aquests progressistes que es
creuen que duen la bandera o volen fer creure als ciutadans que
duen la bandera de les polítiques socials, però aquí està la
realitat: dos anys després vostè es desdiu de les seves paraules,
diu que no és prioritari i que a llarg termini ja veurem si els fan.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Castro, me mantenc en allò
que he dit i crec que me mantenc en allò que vaig dir el 2007 o
principis del 2008. Són prioritaris per a Eivissa aquests set
centres, és on ha invertit aquest govern, on ha invertit amb la
construcció dels centres de dia. Efectivament, un dels problemes
que ens vàrem trobar és la finalització de les construccions de
les residències que vostès varen iniciar i com que el que no feim
és el que va fer l’anterior govern, que és que dóna més a una illa
que a una altra en relació amb el president, si és d’un partit o de
l’altre, nosaltres vàrem establir una sèrie d’inversions a cada illa
per població. A Eivissa li tocaven... per aquí anam, 4 milions
d’euros i amb aquests 4 milions d’euros el que hem hagut de fer
o hem hagut de prioritzar efectivament és la finalització de la
residència perquè per exemple, perquè li pugui posar un
exemple de la gestió de l’anterior govern, l’adjudicació de la
residència de Sant Antoni, que va sortir per 6 milions, 871 quan
totes les empreses que es varen presentar varen explicar que
això era impossible, però vostès la varen adjudicar. Això el
gener, el febrer ja fan un modificat i això era l’estratègia que
feien: obres a la baixa que després s’havien de complementar
amb segons i tercers modificats en contra del criteri del Tribunal
de Comptes de la nostra comunitat autònoma.
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Per tant, el que no podem fer, Sra. Castro, és invertir
territorialment en una illa amb criteris polítics, sinó amb criteris
poblacionals i aquests 4 milions... hem hagut d’anar a acabar les
obres que vostès varen adjudicar a la baixa per donar-les a
determinades empreses i després ho hem hagut d’adaptar a les
necessitats pressupostàries, a les necessitats de població.

Per tant, repetesc: hi haurà tres centres de dia en
funcionament l’any 2010, hi haurà dos centres en construcció
l’any 2011 i si és possible que un determinat municipi canviï la
ubicació proposta en el 2011 se n’iniciaran tres més. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago.

I.8) Pregunta RGE núm. 416/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a abusos a l'Hospital Mateu Orfila.

La següent pregunta és relativa a abusos a l’Hospital Mateu
Orfila. Té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, Sr. Conseller, a Menorca sense cap dubte tenim uns
grans professionals de la Sanitat, tenim un hospital nou que ha
millorat molt la situació que teníem amb anterioritat, però el
cert és que a l’Hospital Mateu Orfila tenim més queixes que
mai. La societat menorquina té més queixes que mai sobre el
que és la sanitat pública. Darrerament, més ben dit dimarts
passat -supòs que vostè en tenia coneixement, en va tenir
coneixement- hi va haver una acusació molt forta, una acusació
per part d’una associació, l’Associació de malalts de càncer,
referent... que deien que a l’Hospital Mateu Orfila es produïen
abusos de poder per part de militants i càrrecs polítics del Partit
Socialista.

Li demanam, supòs que ja s’ha interessat per aquest tema,
quina opinió té respecte d’això? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, l’únic que li
puc explicar, si vol, és l’esforç, dedicació i bona feina que fan
tots els professionals d’aquest hospital per donar el millor servei
en salut a les persones amb la màxima professionalitat i la
màxima qualitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, Sr. Conseller, no sé si ha estat breu o curt, però supòs
que els ciutadans de Menorca esperaven en aquests moments un
altre tipus de resposta davant una acusació feta per una
associació que no té ànim de lucre, cap afinitat política, i que és
molt, molt greu. Allò cert és que ja ho he dit jo, hi ha uns grans
professionals, tenim un gran hospital, però hi ha algú o alguna
persona que no funciona a l’Hospital Mateu Orfila.

Són moltes les queixes que hi ha, no tan sols en el tema
d’oncologia. En el tema d’oncologia vostè sap -i de sobra- totes
les circumstàncies que s’han produït i les queixes que hi ha,
reiteratives a més, i a les quals no es dóna solució ni per part de
la gerència del Mateu Orfila ni per part de la seva conselleria,
de la qual vostè és el màxim responsable. Amb una acusació tan
forta com hi va haver crec que és el moment de posar solucions
i no donar contestacions sobre que tot va bé i que tenim uns
grans professionals, una cosa que nosaltres també sabem.

Un suggeriment ara que és el moment: ens sembla des del
Partit Popular que ha de prendre cartes en aquest assumpte,
sobre les queixes que hi ha al Mateu Orfila; hi ha alguna cosa
que no funciona i sempre davant preguntes nostres tant a
Menorca com aquí al Parlament ens diuen que tot va molt bé,
però nosaltres li farem un suggeriment i és que pensi a poder
substituir l’actual gerent del Mateu Orfila.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Diputat, no puc
compartir aquesta visió catastrofista i negativa. Això l’únic que
demostra és que no té arguments per sostenir el que diu. És
irresponsable desacreditar la sanitat pública. La sanitat és bona,
independentment de qui governa, perquè tenim bons
professionals que fan bona feina.

Miri, no puc compartir això que diu perquè aquests abusos
de poder... diuen que s’han pres decisions per agreujar la salut
de les persones i que algú no pugui viure. Jo, això, no ho puc
subscriure, vostè ha duit aquesta argumentació aquí al
Parlament i això no està ben fet. No està ben fet. 

L’Hospital Mateu Orfila és una institució que tots els
ciutadans i totes les ciutadanes de Menorca tenen com a una
garantia de seguretat en temes de salut i és un referent de
professionalitat, de bona atenció i d’esforç. Són professionals
que dediquen temps per curar i cuidar les persones.
Professionalitat, compromís, valors, capacitat de servei, calidesa
humana, això és el que identifica l’Hospital Mateu Orfila, no
altres coses. 

Jo, com a conseller i responsable de Salut d’aquesta
comunitat autònoma, vull donar un agraïment, aquí, a tots...
estic convençuts que els ciutadans de Menorca ho sustenten, de
gratitud a l’esforç que fan aquests professionals per donar bona
atenció sanitària, tracte humà i millorar cada dia. Això ho
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subscriuen els ciutadans. Allà no es produeix cap abús de poder.
No té arguments, Sr. Tadeo.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs.

I.9) Pregunta RGE núm. 417/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep María Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a promoció d'habitatge públic a l'antic
quarter de Son Busquets.

La següent pregunta és relativa a la promoció de l’habitatge
públic a l’antic quarter de Son Busquets i la formula el Sr. José
María Rodríguez i Barberá. Té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señores diputados, Sr. Conseller
d’Habitatge i Obres Públiques, el 22 de diciembre del 2006 se
aprobó inicialmente por la Gerencia de Urbanismo de Palma el
PERI que desarrolla el ARE 4501, Son Busquets Baluard, que
es propiedad del Ministerio de Defensa, los antiguos cuarteles
en la carretera de Valldemosa.

La Ley 5/2008 dota a su conselleria de instrumentos en
procedimientos urbanísticos que agilizan enormemente el
desarrollo, la ejecución y la construcción de viviendas de
protección oficial, que en este punto estaban previstas
aproximadamente 850 de VPO.

Mi pregunta es clara y concreta: ¿ha realizado el Sr.
Conseller alguna gestión en este sentido para que a estos
terrenos les sea aplicada la Ley 5/2008 ante el Ministerio de
Defensa, lo que hubiera supuesto una agilización tremenda y la
obtención de 850 viviendas de VPO?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sr. Presidenta. Sr. Diputat, la resposta és sí,
colAlaboram de manera estreta amb l’Ajuntament de Palma per
tal d’arribar el més aviat possible a un nou conveni amb el
Ministeri de Defensa que en el sector de Son Busquets
signifiqui: baixar densitats, incrementar equipaments i mantenir
la quota d’habitatges de protecció oficial previstes.

Esper, desitjo i confiï que d’aquí a poc temps la batlessa de
Palma podrà donar bones notícies sobre aquest tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Me alegra saber que se trabaja
intensamente porque desde el año 2006 no se ha hecho ninguna
acción más en Son Bordoy, administrativa. Le pregunto, usted
conoce muy bien el terreno aquel, lo conoce expresamente muy
bien, y lógicamente no me negará que es un espacio magnífico
para haber obtenido el suelo ya. 

No me negará que si encima de haber obtenido el suelo que
es del Ministerio de Defensa, usted le aplica la Ley 5/2008 la
agilidad en el trámite seria inmensa, en tres meses podría estar
inclusive activado este tema. Desde el 2007 que están ustedes
hasta hoy no se ha hecho nada de esto. No me negará que al ser
de propiedad pública no importa hacer ningún concurso, se
puede llegar a un acuerdo, con transparencia porque
evidentemente el interés público a las dos instituciones, a la
conselleria y al Ministerio de Defensa, les anima para que sea
transparente y no haya especulación, sea un uso adecuado del
suelo para construir viviendas de protección.

No me negará que es un espacio, como he dicho
anteriormente, cuya posibilidades urbanísticas usted conoce
perfectamente, profesionalmente, usted las conoce, pero además
lo conoce más todavía porque encargó un encargo al otro
arquitecto redactor del proyecto para que le dijese las
condiciones de viabilidad urbanísticas de este mismo solar y se
lo (...), cuando llegó a conseller que (...).

No me negará usted... que es lo que me falta por saber y es
lo que le pregunto yo si continua usted con el encargo del
Ministerio de Defensa de desarrollar el PERI, lo que le
impediría hacerlo porque usted es conseller incompatible o
renunció a este encargo cuando (...) conseller.

Estas cuestiones son lo que intenta explicar el que no se
haga nada porque no es explicable que usted me diga ahora que
están bajando densidades de lo que había acordado, densidades
allí porque en otros puntos estamos subiendo densidades como
se verá la semana que viene, se verá muy bien que hay otros
sitios (...) bajan densidades y justamente donde había un
acuerdo inicial, allí donde hay un suelo público sin
especulación, sin poder hacer viviendas, posiblemente porque
usted -y ahora me lo confirmará enseguida- no haya renunciado
a su encargo, no se (...) PERI. 

Creo que convendría que esto se aclarase y que usted dijese
a esto, ¿qué actuaciones ha hecho para conseguir este espacio
para hacer vivienda de VPO? Gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Sr. Carbonero, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vaja, Sr. Rodríguez, quina
barreja de conceptes que vostè m’ha fet! Vostè mescla el PERI
de Son Busquets, que efectivament jo professionalment  vaig
redactar, que ara continuo amb aquest encàrrec, ho barreja amb
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la Llei 5/2008, que com vostè hauria de saber molt bé, perquè
la va proposar vostè en aquest parlament, funciona en base a
què sigui el promotor, el propietari dels terrenys el que presenta
els terrenys com a proposta a l’administració pública i no
l’administració pública la que iniciï els actes administratius
sobre aquests terrenys, i ho barreja tot.

Miri, la situació de Son Busquets és delicada. Vostès li
donaren unes condicions urbanístiques brutals i ara per
modificar-les cal arribar a un bon enteniment amb el propietari
dels terrenys que és el Ministeri de Defensa, que a canvi
d’aquestes condicions, ja va cedir..., -perdoni, ara vostè sabrà
qui és l’especulador, ara ho sabrà-, a canvi d’aquestes
condicions urbanístiques varen cedir a l’Ajuntament de Palma
el Baluard del Príncep. Escolti, densitats que vostès varen posar
a Son Busquets: 150 habitatges per hectàrea, recordi-ho.
Edificabilitat: 1,70 metres quadrats sobre metre quadrat; és a
dir, més de 1.650 habitatges i un sostre de...

(Remor de veus)

No, no el doble, el doble, el doble i un sostre de 190.000
metres quadrats. Tot això en 11 hectàrees. Per cert, a Son
Busquets el nombre d’habitatges que s’hi podien fer amb el pla
de 85, pla en el qual jo també hi vaig participar, sap quants
eren? Zero, zero, ...

(Continua la remor de veus)

I vostès hi incorporaren 1.650 habitatges. A la revisió del 98,
la norma 273 del Pla General, la tenc aquí. Per cert, quants
d’habitatges protegits varen preveure a Son Busquets? Vostè
que demana tant! Zero, ni un habitatge protegit...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero.

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

Li deman que recordi aquestes xifres, perquè quan parli de
macrourbanización o de pelotazo pugui comparar aquestes
xifres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero.

I.10) Pregunta RGE núm. 412/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a campanya de sensibilització
Compromís contra el racisme.

La següent pregunta és relativa a la campanya de
sensibilització i compromís contra el racisme. La formula el Sr.
Josep Costa. Té la paraula.

(Remor de veus)

TranquilAlitat, senyors diputats! Sr. Costa, té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta que li formul, Sra.
Consellera, som en una societat en què si hi ha alguna cosa que
la caracteritza, un dels trets que més la caracteritza és la seva
diversitat; i quant a la gent som unes illes, un conjunt de pobles
allà on ha vengut gent de diferent procedència d’arreu del món.
Per tant, en un moment determinat allà on estam en un moment
de recessió econòmica, un moment complicat, pens que és
important prendre mesures per defensar el model de societat que
hem construït i que sempre al conjunt li ha anat bé en altres
moments com per exemple els moments de grans increments
econòmics.

Crec que el model que hi ha és un model de llarg termini i
de llargada caminada. Per tant, fer campanyes com les que el
Govern de les Illes Balears ha fet, vagi per endavant la
felicitació per l’encert, més val fer això que no altres campanyes
d’empadronament i de xenofòbia. I el segon encert és vincular-
ho a referents del món de l’esport. Crec que aquest és un altre
encert i, ja ho sabíem alguns, però és veritat que en el món del
cinema hem pogut veure com un magnífic estadista en un
moment de molta convulsió política, va utilitzar l’esport com a
instrument, el rugbi, per construir i per desfer una de les pitjors
malalties que ha tingut la societat i que va ser l’apartheid. 

Per tant, utilitzar la vinculació de referents de la nostra
societat que duen valors, com és l’esport, crec que és un bon
principi i únicament fetes aquestes lloances, només li volia fer
una petita crítica que li he fet en privat, però les queixes que
vaig tenir les vull posar de referent. Crec que és important fer
una selecció allà on el conjunt de les illes tenguin els seus
referents...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, la pregunta.

(Rialles)

EL SR. COSTA I SERRA:

Per tant, quina és la valoració que fa el Govern...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja està vermell..., se li ha acabat el temps. Li deixo fer la
pregunta si vol, ja l’ha feta?  Sra. Santiago, té la paraula.

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

Gràcies, presidenta. Efectivament, coincidim amb vostè que
estam en un moment de reducció d’oportunitats, especialment
d’oportunitats laborals i era necessari fer aquesta campanya de
sensibilització. Vull dir que l’hem produïda mitjançant una
campanya contra el racisme que se va iniciar el setembre del
2008, tot i que des de la Direcció d’Immigració es fan encontres
per la convivència amb associacions d’immigrants, associacions
de veïns, associacions de pares i mares, hi participen les entitats
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socials, que són al cap i a la fi líders socials per contrarestar
aquesta xenofòbia i els valors de tolerància.

Quan vàrem fer la campanya dels esportistes vàrem tenir dos
criteris, un era el territorial i l’altre era el de gènere, que hi
hagués la presència d’homes i dones i que hi hagués presència
de tota la nostra comunitat autònoma. Jo li he de dir que ens
vàrem posar en contacte amb molts d’esportistes de Mallorca,
de Menorca, d’Eivissa i de Formentera. Ens vàrem haver de
posar també una limitació numèrica perquè no hi cabien tots.
Volíem que n’hi hagués d’Eivissa, però les persones i els equips
que ens vàrem posar en contacte d’Eivissa, durant el procés en
varen caure alguns perquè no ens varen contestar, d’altres
perquè havien canviat d’agent representant, d’altres fins i tot
havien canviat de denominació de l’equip. I arribats en el
moment de decisió perquè havíem de tancar la campanya, a
Eivissa no teníem ningú en concret. No és una cosa que
nosaltres hàgim fet d’una forma voluntària, ni hem marginat
Eivissa, sinó que va ser una mica el procés de la selecció
posterior, però no de la selecció inicial que nosaltres sí ho
teníem present.

També he de dir que Eivissa en aquesta campanya que s’ha
fet mitjançant adhesius, cartells als diaris i estands a pobles sí
que estava representada, com no podia ser d’altra manera.
Concretament els estands es varen posar a Vila, Sant Antoni,
Sant Josep, Sant Joan i Santa Eulària. Confiam que en una
propera reedició amb el món cultural, Eivissa sí hi estigui
representada i no tenguem els problemes que hem tengut per a
aquesta promoció inicial.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago.

I.11) Pregunta RGE núm. 419/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, relativa a TDT en català.

La següent pregunta és relativa a la TDT en català i la
formula el diputat Sr. Antoni Alorda. Té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. M’havien comunicat que s’havia
retirat la pregunta, ..., si no és així la puc formular encantat.
Dins la tancada analògica de la televisió, vàrem tenir la
desagradable sorpresa que es perdia en pluralitat a les emissions
en llengua catalana. Ja des de fa mesos s’havia treballat amb la
idea d’ampliar aquesta oferta, d’arribar a enteses amb altres
canals de televisió, concretament els que es rebien amb la
televisió analògica, com era el Canal 33. Per això també i
coneixent que s’estan fent tràmits i iniciatives per posar en
marxa aviat aquesta recepció i poder ampliar l’oferta televisiva
de les Illes Balears en llengua catalana, volíem demanar a la
consellera com es troba en aquests moments aquesta posada en
marxa del nou multiplex.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Qui em demana la paraula? La
Sra. Costa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament, des del
Govern hem apostat sempre per tenir el màxim nombre de
canals televisius en llengua catalana i per això ja el gener de
l’any 2009 es va poder firmar el conveni de reciprocitat amb la
Generalitat de Catalunya, el que ens permet a dia d’avui rebre
TV3 i 3/24. Des de la conselleria hem participat en el comitè de
seguiment de l’acord de reciprocitat d’emissions entre IB3 i
TV3 per resoldre tot un seguit de qüestions tècniques i que
actualment fan possible, efectivament, rebre aquestes emissions.

A més a més, volem dir que hem estès la cobertura del
múltiplex autonòmic d’IB3, fins ara l’únic múltiplex autonòmic
existent i que dóna cobertura a més d’un 98% de la població. I
ara ja aquest mateix mes de febrer estam en disposició de posar
en marxa el segon múltiplex autonòmic i ens permetrà, gràcies
a l’acord entre el conseller de Presidència i la Generalitat de
Catalunya, rebre les emissions tant del Canal 33 i per tant, del
canal infantil, com el Canal 300. Esperam que això sigui una
realitat abans d’acabar aquest mes de febrer.

Gràcies, Sr. Diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Celebrar aquesta iniciativa i que el
Súper 3 al final també pugui arribar a les Illes Balears. En tot
cas fer un esforç dins aquest conveni que apuntava la Sra. Costa,
per aquell serrell que respecte els productes aliens, la
possibilitat de trobar alguna fórmula perquè no hi hagi en cap
cas cap mena de retallada dins la recepció íntegra, especialment
perquè ara hi haurà productes aliens amb tots aquests canals que
s’apunten i crec que hem d’intentar resoldre-ho també de cara
a TV3 per rebre TV3 íntegrament i no TV3.cat. 

En qualsevol cas és un avanç considerable i positiu i
felicitam a la consellera, tot i que evidentment ens hagués
agradat que hagués coincidit amb l’apagada analògica, com
segurament també hauria agradat al Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Vol fer ús de la paraula la Sra. Costa?
No.
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I.12) Pregunta RGE núm. 418/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a grau d'eficàcia de les mesures anticrisi
del Govern.

Passam, doncs, a la següent pregunta relativa al grau
d’eficàcia de les mesures anticrisi del Govern i que formula el
diputat Sr. Francesc Fiol. Té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
President, el Govern que vostè presideix va prometre posar en
marxa algunes mesures anticrisi política, la més important la llei
del sector públic que encara no ha arribat a aquesta cambra, per
controlar totes les accions que poguessin caure en situacions de
corrupció. Al mateix temps el Sr. Manera va anunciar que allò
que havia passat en algun moment de l’anterior govern no
tornaria a passar mai, perquè estava tot sota control. Hi ha
moltíssimes informacions sobre això...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Tot i això, la realitat, Sr. President, és que la crisi política li
ha esclatat enmig de les mans la setmana passada. La veritat és
que hi ha hagut corrupció en el seu govern i la veritat en aquests
moments és que, ara ja es veu la curiosa figura jurídica que el
Govern es personarà com a acusació contra ell mateix, perquè
naturalment s’està acusant la pròpia acció del Govern. I, Sr.
President, em sap greu dir-ho així, ni tan sols es pren la molèstia
d’entrar un trist paper demanant la seva compareixença a la
cambra per explicar aquesta crisi que vivim. Ha hagut de ser
l’oposició, utilitzant l’article 167.2, qui demani la seva
compareixença, Sr. President, que em pareix molt lògica i molt
necessària.

La setmana passada el Sr. President explicava davant
d’aquesta cambra, mig seriosament i mig en broma, que només
hauria faltat que el Partit Popular enviàs la Brunete aquí a les
Illes Balears quan ell governava la primera vegada. No sé quina
divisió cuirassada va mobilitzar divendres passat contra Unió
Mallorquina, perquè dels tres consellers que seien aquí, i no
eren el pitjor del seu govern amb diferència, no eren el pitjor del
seu govern, ja no en queda cap, per no xerrar de molts d’alts
càrrecs que eren darrera aquestes persones que no tenen contra
ells cap acusació, cap processament i cap problema amb la
justícia.

Li deman, Sr. President, que comenci a donar explicacions
a aquesta cambra.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta; gràcies, Sr. Fiol. Veig que vostè ha
transformat la pregunta, és molt clar que la pregunta demanava
sobre crisi econòmica, però no passa res, no passa res. Miri,

aquest govern quan s’ha trobat amb una situació de dificultat
respecte del que són els doblers públics, ha actuat tot d’una. I la
llei del sector públic la vàrem analitzar en el Consell de Govern
l’altre dia, ahir, i avui tendré ocasió de parlar-ne amb el Sr.
Bauzà, per veure quin suport li donaran vostès.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. Presidenta. Jo comprenc que vostè tengui un
especial interès de passar per damunt d’aquesta situació, de
puntetes, però nosaltres pensam i ho hem explicat molt bé, que
vostè està obligat a comparèixer davant d’aquesta cambra i
demanar la confiança de la mateixa. Vostè vol tenir una majoria
que li ha permès governar fins la setmana passada, vostè ha
dissolt aquesta majoria expulsant a una part dels socis d’una
forma manifesta, evident, no només a través del butlletí, sinó
anunciant sotto voce, que els 250 càrrecs d’Unió Mallorquina
tots aniran al carrer i deixaran d’estar dins aquest govern. Vostè
ha fet accions molt dirigides a no tenir majoria. 

I tot això naturalment té unes conseqüències des del
parlamentarisme i és que vostè està obligat a comparèixer
davant d’aquesta cambra per demanar la confiança, i no tregui
pit pels passadissos dient que presentem una moció de censura.
Una moció de censura es presenta quan el Govern ho fa tant
malament -i aquest ho fa prou malament-, que ja es presenta una
alternativa per intentar que aquesta alternativa pugui governar.
Però quan el que es produeix és una crisi de confiança, quan no
té la confiança de la majoria de la cambra, o se sospita, com
sospiten totes les Illes Balears i tota Espanya que vostè no té la
confiança de la cambra, és quan s’ha de venir aquí a recaptar a
la confiança. No fer-ho, en definitiva, és menysprear el
Parlament, no haver demanat la seva compareixença urgent aquí
és menysprear el Parlament. I si vostè pretén, com veig que
pretén, governar aquesta comunitat a esquenes del Parlament,
sense donar explicacions a aquest Parlament, li augur un futur
trist, un futur agònic per molts de motius. 

L’anim perquè aviat es presenti a explicar-nos com són les
coses ...

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Fiol. Miri, crec que
som el president que més he comparegut en aquest parlament i
no tenc cap tipus de problema per comparèixer les vegades que
facin falta. Ara, li deixaré una cosa ben clara, com ja ho vaig fer
ahir, nosaltres no presentarem cap moció de confiança. Vostès
tenen instruments i no presentaré cap moció de confiança
perquè no veig cap majoria estable que pugui oferir més que
aquest govern, no en veig cap ni una, cap ni una.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 85 / 9 de febrer del 2010 3933

 

Per tant, escolti, si vostès troben que efectivament poden fer
una majoria estable, presentin una moció de censura. En cas
contrari, el que han de fer és fer la feina de control, impliquin-se
i deixin governar aquest govern perquè la gent necessita un
govern que faci feina. Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 13271/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament de les
subvencions a entitats sense ànim de lucre de l'àmbit
sociosanitari.

I a continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la interpelAlació presentada pel Grup
Parlamentari Popular relativa al pagament de subvencions a
entitats sense ànim de lucre a l’àmbit sociosanitari. El Sr. Serra
té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El tema
que ens ocupa avui..., primer de tot si em permeten saludaríem
a moltes de les entitats afectades per la qüestió que precisament
tractam avui que vénen de l’àmbit sociosanitari, de l’àmbit de
la salut mental, de la dependència i altres qüestions que tenen
molt a veure amb aquests temes i que han patit moltes de les
conseqüències, de tot allò que avui intentarem esmentar de la
manera més clara possible i també, si em permeten, senyores i
senyors diputats, de la manera més constructiva possible.

Les entitats sense ànim de lucre a l’àmbit sociosanitari són
a la nostra comunitat un element fonamental, entre altres coses
perquè la tradició de la nostra comunitat autònoma va
encaminada en aquest sentit, les entitats han duit la iniciativa de
l’atenció sociosanitària i en molts de casos han substituït moltes
de les funcions que són pròpies de l’administració pública, que
han estat reconegudes per la pròpia administració pública i per
tant, han requerit el suport d’aquesta mateixa administració per
a la seva continuïtat, perquè en tot cas si no es fes així, les
hauria d’assumir com execució directa la pròpia administració.

En tot cas dir que si no existissin aquestes entitats podríem
emprar aquella frase “les hauríem d’inventar”, perquè
compleixen amb una especificitat d’atenció que molt difícilment
es podria donar des de l’administració o d’altres serveis i que
fan possible que la vocació de servei estigui per damunt de cap
dubte, perquè són els interessats a cada determinada qüestió i
que atenen les seves pròpies problemàtiques i només té una
premissa bàsica i és comptar amb els recursos per poder-ho fer,
una qüestió que amb els anys s’ha anat desenvolupament a la
nostra comunitat autònoma en diverses formes, inicialment a
través de subvencions, posteriorment a través de convenis,
també a través de concerts de places de determinats perfils
sociosanitaris, i finalment hem retornat enrere i hem tornat al
sistema de les subvencions, cosa que ens crida molt l’atenció en
determinats casos i que, en tot cas, si bé és cert que no ha estat
així al cent per cent, pensam que és una qüestió a rememorar i
a reflexionar.

Recordem molt particularment el dia 11 de juny de l’any
passat com un dia en què s’expressava aquesta dificultat de
manera molt contundent. Un titular d’un mitjà de comunicació
deia: “Más de 40 entidades reclaman al Govern el pago de una
deuda de 10 millones de euros, 8 redes de acción social que
integran más de 40 asociaciones”. Sra. Consellera, si ens arriba
aquest titular el juny del 2009, no es constata altra cosa que el
fracàs en el sistema d’atenció a aquells colAlectius que fa un
moment dèiem que són fonamentals i que requerien del suport
de l’Administració perquè puguin continuar portant a terme la
seva activitat i no hagi de ser la mateixa administració la que
assumeixi aquestes tasques. Com a mínim hauríem d’aspirar,
conjuntament, entre tots els que estam aquí presents, a la
màxima estabilitat, per tant, d’aquestes entitats.

Permeti’m..., i som conscient -hi ha dues consideracions
prèvies a fer; les ha fetes vostè en moltes ocasions en aquesta
cambra i també a les comissions parlamentaries- som conscient
de les dificultats econòmiques que té aquest govern, això és
així; la manca d’ingressos sense cap dubte marca una fita
important a l’hora de gestionar els pressupostos públics i
intentar arribar a tot allò a què s’ha d’arribar, i especialment en
els serveis socials sempre hem tengut aquella sensació que mai
no arribam al cent per cent de tot allò a què ens agradaria arribar
o que entenem necessari arribar. Això, ho compartesc amb vostè
i he passat per la mateixa circumstància que vostè en altres
àmbits, i li puc assegurar que ho compartesc, però ens han
enganat en una qüestió, vostès deien en el seu dia que la situació
econòmica no afectaria l’àmbit social; ho varen dir en aquesta
cambra i això no ha estat així, i es constata des del moment que
40 associacions, 18 xarxes socials, han de sortir a reclamar que
se’ls deuen 10 milions d’euros.

Conscients també hem de ser dels diversos mecanismes que
vostè ha intentat posar en marxa. Ha posat en marxa una
plurianualitat de subvencions i altres qüestions que estic
convençut que vostè ja esmentarà més àmpliament. Això és cert,
però ha deixat de banda la filosofia d’altres sistemes que
funcionaven. En aquesta comunitat autònoma l’anterior
legislatura no era necessari fer un rosari de convocatòries de
subvencions ni d’instàncies a l’hora d’arribar als recursos
necessaris de l’Administració perquè se centralitzava amb una
funció sociosanitària que es duia des del més alt nivell de la
comunitat autònoma, des de la vicepresidència del Govern de
les Illes Balears, i així les entitats se n’anaven a negociar amb
una sola entitat i amb un sol document, amb un sol acord, en
sortien. Això desgraciadament s’ha desfet amb el seu govern i
hem tornat a una circumstància on, amb la ruptura del concepte
sociosanitari -i permeti que ho digui així de rotundament perquè
no veim cap indici que digui el contrari-, tenim les entitats fent
tot aquest recorregut per tot el Govern reclamant una atenció
que a vegades acaba de la següent manera: “no, això toca a
aquest; no, això toca a aquest altre”, i ja per no dir en el
repartiment competencial: “no, això és un tema del consell
insular”, i el consell insular: “no, és un tema del Govern”. I això
és el resultat que tenim, Sra. Consellera, i no podem dir que no
perquè és la realitat que ens expressen les entitats cada dia, cada
vegada que es posen en contacte amb nosaltres, i nosaltres per
suposat també amb ells.
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Com ha actuat l’oposició en aquest sentit? Miri, li puc dir
amb molt d’orgull que de manera absolutament exquisida i amb
fidelitat, i li ho dic amb orgull entre altres coses perquè el
primer que vàrem fer va ser presentar-li unes mesures anticrisi
que varen ser el mateix dia 6 de juliol del 2009, que les hi vàrem
presentar amb un escrit a la seva conselleria, que li deia en el
punt d) que ens preocupava molt, moltíssim, l’incompliment del
pagament a colAlectius de rellevància capital per mantenir el
sostre de les prestacions que arriben a colAlectius de persones
amb discapacitat, i que està provocant trastorns tan importants
a les seves entitats que fins i tot perilla la continuïtat de la
prestació de determinats serveis, tema essencialment rellevant
a l’escenari actual. Parlàvem d’altres qüestions que no vénen al
cas, però en tot cas sí li constat, li confirm, que la nostra
voluntat era absolutament constructiva; fins i tot en aquell
moment li fèiem propostes específiques de com lluitar contra
aquesta qüestió, i veim que bastant temps després, mig any
després, cap d’aquestes mesures no només..., supòs que ha estat
valorada però no ha estat posada en marxa. Supòs que ha tengut
certes limitacions, però la nostra voluntat de suport ha quedat en
res, i no sol ser gaire incentivador per a altres propostes per al
futur si això queda en res.

També recordam diverses comissions parlamentàries, una
d’específica, la del 3 de desembre de 2009. Li recordàvem
aquesta mateixa problemàtica i vostè ens deia en aquell moment
que hi havia diverses entitats, i de fet ho constatava, que tenien
aquestes dificultats, i en feia un llistat bastant ample: Federació
de malalts d’alzheimer, malalts oncològics, ADIPE,
ASPANOB, TDA, Associació de persones amb discapacitat de
Calvià, malalts d’alzheimer de Pollença, Estel de Llevant,
síndrome de Down, Federació de persones sordes, Associació
Espanyola contra el Càncer, esclerosi múltiple..., un seguit
d’entitats que a desembre del 2009 no havien cobrat
subvencions que havien començat a tramitar el gener del 2009,
tot un any per intentar cobrar unes subvencions que han de
donar estabilitat a les entitats i que té conseqüències. Miri, li
llegesc concretament un dels dossiers d’una de les entitats que
ens presenta amb molta preocupació, amb una situació límit, i
que deia que la primera conseqüència seria la reducció de
personal i la limitació de les seves prestacions, dels seus serveis.
Estam parlant d’un cas específic d’alta dependència. També
estam parlant de retalls en els serveis prestats a malalts
d’alzheimer, específicament, però també podríem dir el mateix
de Parkinson i moltes de les altres entitats que han anat veient
com la inestabilitat laboral dels seus equips no ha fet possible la
viabilitat dels seus serveis, i fins i tot s’han vist abocades al fet
que els mateixos presidents, amb el seu patrimoni personal,
hagin hagut d’avalar moltes d’aquestes pòlisses que el banc els
ha concedit, en la majoria dels casos fins a un 80%; i sap quina
conseqüència té rebre només un 80% d’aquestes ajudes?, jo li
ho diré: rebre el 80% significa que quan arriba final d’any s’han
acabat els recursos, i quan arriba final d’any hi ha un mal
costum que tenen els empleats, que és cobrar cada mes, i no pot
ser, i no es pot produir, els empleats no cobren, i quina és la
causa?, idò que no cobren les subvencions del Govern, de les
quals vostè és directament responsable, i no només vostè,
perquè aquí estam parlant de l’àmbit sociosanitari, i hi ha
moltes més qüestions a dir i altres companys que no són aquí
presents i que crec que haurien de menester un cert interès
respecte a aquesta qüestió, que no es demostra per descomptat
amb la seva presència, almenys en aquest moment.

L’altra qüestió és un tema específic, que vostè deia aquí:
“No hem prioritzat tots aquells tipus de programes, prestacions,
projectes, que no generen prestació estable. Un altre és que la
seva interrupció és temporal, perquè pensam que això són
interrupcions temporals, perquè l’any 2011 se’n puguin
recuperar molts, d’aquests”. Això, ho deia vostè a la seva
compareixença de pressupostos en comissió. Ens va preocupar
molt, Sra. Consellera, perquè parla de serveis específics que
s’interrompen temporalment. Vol dir que es deixen de prestar,
i si coincidíem vostè i jo al principi de la meva intervenció que
són serveis que, si no, hauria d’assumir l’Administració, per mal
camí anam, perquè estam limitant els serveis que arriben a les
persones amb més necessitat de la nostra comunitat autònoma,
i que fruit d’aquestes..., bé, aquestes dificultats i aquesta manca
de priorització, que no es correspon amb el que ens varen
prometre, que això és el pitjor pecat, idò no arribam al camí que
es correspon.

Miri, quin és l’escenari actual, en tres línies i amb el poc
temps que em queda, que m’agradaria comentar-li? Primer de
tot, vivim amb molta preocupació tres temes. Tot allò que no es
compleix respecte d’ajudes, i és que vostè ha anunciat als
mitjans de comunicació una cosa tan senzilla com: “Santiago
admite que hay falta de liquidez para los pagos”, això en
referència a les prestacions, i entenem que pot suposar també
alguna qüestió a dir amb el tot el tema d’entitats; expliqui’ns-ho,
en tot cas, li deman si té l’amabilitat, si té la generositat amb qui
li parla i amb tots els present aquí d’explicar-nos aquest tema.
“El Govern balear no tiene liquidez para pagar las ayudas de
dependencia”. “Santiago admet dificultats en el pagament de
prestacions, si bé afegeix que la falta de liquiditat de les
administracions públiques origina dificultats a l’hora de fer
efectius els pagaments reconeguts”, és a dir, aquells pagaments
que suposadament hem dit que faríem perquè teníem partida
pressupostària i que finalment no es paguen. Certament és
curiós.

Però a més a més ens preocupa que això contrasta amb altres
incompliments. No ens basta que avui pugi aquí a prometre’ns
que això funcionarà, Sra. Consellera, no ens bastarà, perquè
desgraciadament veim cada dia a premsa que altres grans
compromisos també es deixen de fer, i es deixen de fer coses
com l’eliminació d’ajudes a escoletes, es deixa de fer una sèrie
de centres a Eivissa, que avui comentava una companya del
Partit Popular que estaven compromesos; “el Govern descarta
construir en Eivissa los siete centros de día prometidos en esta
legislatura”, prometidos, deien. També altres centres de Palma,
que no hi entraré ara, actualment, que també estaven..., sé que
no tenen relació directa amb aquesta qüestió però que ens porta
cap a un camí, Sra. Consellera, que és els incompliments de
promeses. I una promesa que no m’agradaria que incomplís, que
entenc fonamental que no s’incompleixi en aquesta cambra i en
aquest govern de les Illes Balears, és el suport a aquelles entitats
que voluntàriament donen servei a aquelles persones amb més
dificultats de la nostra comunitat autònoma, aquells serveis que
hauria de fer l’Administració i que assumeixen persones
voluntàriament, que posen el seu patrimoni damunt la taula per
intentar donar suport a aquells que més ho han de menester, i de
qui no reben el suport que pertoca és per part de
l’Administració, i això és el que no pot passar, Sra. Consellera.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 85 / 9 de febrer del 2010 3935

 

I em preocupa, per últim, una altra qüestió que té relació
amb el darrer debat de pressupostos aquí, en aquesta cambra,
que vostè esmentava..., no, perdó, no ho esmentava, no es
pronunciava en específic sobre una pregunta que crec que té
molt a veure amb aquesta qüestió. Jo en aquell moment li
preguntava quin és el pressupost real del 2010, i pareix senzill
perquè, a priori, consultant la pàgina web del Govern si entram
a Hisenda trobarem el pressupost i hauríem de veure una
quantitat específica i definitiva, però jo sap que en aquesta
pregunta li estava dient una altra cosa: quines quantitats del
2009 no han estat pagades el 2009 i repercuteixen en el
pressupost del 2010, i no em digui que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, du molt de temps.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Seran dos segons més, li ho puc
assegurar. Té repercussió en aquest pressupost. Per tant quin és
el pressupost real de 2010? I, darrera pregunta, això impedirà
que es puguin portar a terme amb normalitat tots els pagaments
de tots aquells compromisos que vostè adquireixi? 

Sra. Consellera, només li deman estabilitat per a aquells que
més ho han de menester, estabilitat per a aquells que posen el
primer pas per atendre les persones que més ho necessiten, i
l’acord necessari entre vostès i nosaltres perquè això funcioni
com pertoca. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Sra. Santiago, té la paraula.

(Alguns aplaudiments)

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

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes i benvinguts els
representants del colAlectiu d’entitats del món sociosanitari.
També vull agrair al Sr. Serra el to de la primera part de la
intervenció.

Jo crec que aquestes preguntes que vostè m’ha formulat, o
aquesta interpelAlació que vostè em formula, efectivament ja
l’hem comentada en aquesta cambra en diverses ocasions, a
través de pregunta parlamentària i a través de compareixences,
i jo li diré el mateix, vull dir que vostè ja ha contestat. Nosaltres
tenim un problema de liquiditat greu en aquesta comunitat
autònoma, però no només aquest govern, qualsevol
administració; els ajuntaments governats pel Partit Popular
tenen el mateix problema; comunitats autònomes governades
pel Partit Popular també tenen el mateix problema, i com que hi
ha representants d’entitats en aquest moment a la cambra, ells
saben perfectament que un intent que hem fet des de la
Conselleria d’Afers Socials és mantenir una relació directa amb
les entitats, i ells saben perfectament quin ha estat el procés i
com hem contestat totes aquestes coses, i és el que li he dit aquí
reiteradament en diverses circumstàncies. 

A la nostra comunitat autònoma, igual que a la resta de
comunitats autònomes, hi ha dues vies, una és la via de la
subvenció i una és la via de la concertació. La via de la
subvenció, i coincidim amb vostè, no és una llei, la Llei de
subvencions, que ens permeti donar estabilitat i garantia a les
entitats que donen serveis i ens hem d’inventar una altra cosa,
i el Partit Popular ha tengut ocasió de treure una altra fórmula
possible per evitar això; el Partit Popular, vostè ho..., sí, ha estat
governant altres legislatures, el Partit Popular. Vostès, el Partit
Popular, el que varen fer, i a les entitats també se’ls ha explicat,
va ser abusar de l’article 7 de la Llei de subvencions, que
donava una subvenció per caràcter extraordinari d’urgència. El
síndic de Comptes, que arriba aquest govern, ens diu que el
Govern ha abusat d’aquest article, no pot continuar abusant, no
pot continuar conveniant l’excepcionalitat i la urgència perquè
no hi ha excepcionalitat ni hi ha urgència quan, a una mateixa
entitat, se li dóna la mateixa quantia per al mateix concepte any
rere any, i nosaltres hem de tornar a la Llei de subvencions
perquè no tenim altre instrument jurídic.

Les entitats coneixen aquest fet i nosaltres els vàrem fer una
proposta de calendari, els vàrem dir que havíem de publicar una
llei de serveis socials que ens permeti efectivament reconèixer
legalment, perquè socialment i políticament coincidim amb
vostè que fan un treball fonamental, i quan vàrem defensar aquí
la Llei de serveis socials així ho vàrem reconèixer, el conjunt
d’entitats que donen serveis. Hem de crear qualque instrument
que ens possibiliti legalment donar una subvenció nominativa
a aquestes entitats, i que tenguin aquesta subvenció a primers
d’any, i això és possible a través d’aquesta llei de subvenció,
que ens permetrà fer un pla estratègic, i en aquest pla estratègic
és quan en els pressupostos del 2011, si tot va bé, hi haurà unes
quanties específiques per a cada entitat tractades d’una forma
objectiva i igualitària, que vostès mitjançant els convenis de
subvencions, aquests convenis que vostè diu que feia
Presidència, no ho feien de forma igualitària, no ho feien de
forma equitativa; a una entitat li donaven 50.000 euros per un
servei i, a una altra entitat que donava cursos o donava xerrades
a les escoles concertades, li donaven 242.000 euros. Feien
criteris gens objectius i molt poc públics. Nosaltres a través
d’aquest pla estratègic, a través d’aquesta nominativa, tractarem
totes les entitats igual. Si un centre de dia costa 35 euros o 40
euros dia serà la quantia que es donarà a cada entitats. Això, les
entitats ho saben.

I efectivament les entitats han pagat igual que altres sectors
el tema de la crisi econòmica, de la qual cosa nosaltres no ens
sentim orgullosos, vull dir que és un problema que tenim. Hem
intentat fer temes de confirming, que algunes entitats s’hi han
pogut acollir; hem intentat, quan qualque entitat estava molt
apurada, a través de Tresoreria avançar els pagaments. Des de
la Conselleria d’Afers Socials, que és el que jo puc defensar
amb més coneixement des d’aquí, per evitar això vàrem fer tots
els mecanismes que com a conselleria podíem fer: l’ordre de
publicació del programa d’acció social, l’ordre de subvencions
del programa d’acció social, estava publicat l’8 de l’1 del 2009,
vull dir a principi de gener. El dia 23 del 2 ja s’havia constituït
l’avaluació tècnica, quan els programes o la data de finalització
de presentació de les ordres acabava el 20 del 2. Vull dir que
nosaltres vàrem fer dins la conselleria tots els terminis
possibles, com vostè mateix ha recorregut vàrem fer una ordre
de subvenció que no només comptàs amb 12 mesos sinó que
comptàs amb 18 mesos perquè les entitats tenguessin aquests 6
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mesos de l’any 2010 per poder preparar l’ordre de subvenció de
l’any 2011, de juny del 2010 a desembre del 2011, per intentar
que en aquest any i mig no tenguin la urgència de terminis o
períodes anuals que els creaven molts de problemes d’1 de
gener a 31 de desembre.

Vull dir que des de la Conselleria d’Afers Socials hem
aplicat l’instrument legal que tenim, que per a això està un
govern, per aplicar instruments legals que dóna un parlament i
el Parlament en el qual vostès són aquí, igual que jo, per
modificar aquestes lleis i crear instruments que siguin més
vàlids. Jo confii que quan presentem aquí el pla estratègic vostès
ens ajudin, colAlaborin amb nosaltres perquè d’ara endavant, una
legislatura posterior, sigui qui sigui, tenguem aquest instrument
que ens permeti efectivament donar estabilitat a aquestes
entitats que fan un servei que és pràcticament de caràcter públic.

La via de la concertació..., també tenim un problema, vostè
ho sap, vostè ho obvia però vostè ho sap: tenim una llei estatal
que obliga que les concertacions siguin de caràcter..., es facin a
través d’un concurs, i nosaltres també consideram que hem de
crear instruments que evitin que una petita entitat molt arrelada
a la nostra comunitat autònoma, que està donant un servei des
de fa molts d’anys amb qualitat, amb garanties de tot tipus,
s’hagi de presentar a un concurs i el pugui guanyar una empresa
molt més grossa que no està arrelada a la nostra comunitat
autònoma, però no tenim altra via. Per tant la concertació en
aquest moment amb els instruments que tenim, no la podem
ampliar. 

I totes aquestes informacions que li don, ja les té vostè i les
tenen també els representants de les entitats socials o
sociosanitàries, perquè s’ha explicat i s’ha donat aquest termini.
No és cert que planifiquem. Aquest discurs, el tenim des de
principi de legislatura, perquè ens hem vist amb els problemes
per donar garanties a aquestes entitats, i és el discurs que
mantenim i és el discurs que estam planificant i executant, no
podem fer-ho d’una altra manera.

Jo en el que no estic d’acord amb vostè és que aquesta
conselleria, o el Govern en general i en concret la conselleria no
hagi prioritzat els serveis socials. La conselleria és la conselleria
que manco baixa de tot el conjunt del Govern. Hi ha hagut
consellers que han baixat un 15% i nosaltres no hem baixat,
hem baixat 3 milions d’euros. I una de les prioritats que s’ha fet
dins la conselleria és garantir que la subvenció de l’any 2010 hi
sigui per a les entitats, en detriment d’altres programes, i també
es va anunciar a la comissió parlamentària.

El tema del bon infància, que consideram que el bon
infància, donada la situació, podria de qualque forma quedar
congelat durant l’any 2010, perquè afectava famílies que per
300 euros no deixarien de dur el seu fill a l’escoleta o la seva
filla a l’escoleta; en canvi, les subvencions a entitats,
considerava que era prioritari i així estan en els pressuposts de
la conselleria. Per tant, no és cert el que vostè ha dit o volent dir
que no es prioritzaven les entitats, efectivament es prioritza.

Tampoc no li he dit el tema dels centres de dia que avui he
contestat, vostè fa cas a un titular de premsa quan, jo, com a
consellera, he acabat d’explicar la construcció dels set centres
d’estades diürnes d’Eivissa, i vostè fa cas d’un titular de premsa
i no fa cas a una consellera que, en seu parlamentària, li diu una

altra cosa. I efectivament el juny del 2011 veurem el procés de
com estan els set centres, dels quals tres ja estan en construcció
i confiam que dins el 2010 es faci.

Quant als pressuposts, dir-li, efectivament, que són 120
milions els que són a la nostra conselleria, dins els pressuposts
del 2010, i que 70 es dediquen a dependència, i que d’aquí
confiam, efectivament, poder accelerar el pagament de les
ajudes econòmiques per a persones dependents. I aquí ens
topam una altra vegada amb el mateix, amb la situació
econòmica, Sr. Serra, i vostè ho sap. En aquests moment les
valoracions es fan en dos mesos; es fa el PIA dins el termini que
obliga als sis mesos, i després, efectivament, tenim problemes
per poder fer el pagament de la família, per problemes de
liquiditat.

Però és que aquest govern diu això des del principi, és que
no ho oculta, és que no ho amaga; però és que aquest govern i
tota la resta de governs de la resta de comunitats autònomes, de
municipis, del Govern central, etcètera, estan amb aquest
problema, i el conseller d’Economia ho ha explicat diverses
vegades també en seu parlamentària, hi ha una baixada de 1.000
milions manco en aquesta comunitat autònoma, i tot i així s’ha
fet un gran esforç. Per tant, hi ha un problema de liquiditat,
estam amb un problema que Tresoreria no té els fons suficients
per fer el pagament d’una forma molt més ràpida. I aquest
moment és un moment de seny i no és un moment de fer
demagògies.

I jo confiï, efectivament, amb el to que vostè ha utilitzat al
principi d’aquesta interpelAlació, amb la voluntat de fer una
crítica constructiva i efectivament intentar dins aquesta
legislatura, entre el Govern i el grup parlamentari de l’oposició,
del Partit Popular, dissenyar una eina que ens permeti garantir
a totes aquestes entitats un instrument de finançament que a
principi d’any, quan s’aprovin els pressuposts sàpiguen la
quantitat i sàpiguen els calendaris els quals puguin acomplir.
Això pens que seria un objectiu molt lloable que es podria
plantejar l’oposició, conjuntament amb el Govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per posicionar-se el Grup
Mixt té la paraula. No demana ningú la paraula del Grup Mixt?

Doncs, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca? Sr.
Llauger, té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, en primer lloc, voldria saludar i donar la benvinguda
als representants de les entitats que ens acompanyen avui en
aquesta sessió plenària i, aprofitant la seva presència, volia que
anàs per endavant el reconeixement per part del nostre grup a la
tasca que fan en aquest àmbit sociosanitari. És una tasca, a més,
feta sense afany de lucre, com és la pròpia definició de les
entitats, i feta sobretot des de l’experiència de primera mà;
l’experiència de primera mà de la malaltia; l’experiència de
primera mà bé personalment o bé com a familiars de les
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situacions difícils en què la vida de vegades ens enfronta i de la
problemàtica lligada a aquestes situacions.

Una feina, a més, feta des de la solidaritat, des de
l’abnegació i feta acomplint una funció, com explicava el Sr.
Serra, que moltes vegades diem que hauria de fer
l’administració, però en aquest cas creim que l’administració ha
de fer, ha d’acomplir moltes funcions, però també té un deure
de donar suport i colAlaborar amb aquesta gent, amb aquestes
entitats que ho fan, sense dubte molt millor del que ho podria fer
una institució per a aquest mateix coneixement de primera mà.
Per tant, el nostre convenciment és que la tasca de
l’administració, Sra. Consellera, és colAlaborar amb aquestes
entitats i poder oferir les ajudes, subvencions, concertacions, la
forma que es trobi més adient i més adequada en aquest cas,
perquè puguin fer les seves entitats, perquè puguin donar serveis
i perquè ho puguin fer amb una continuïtat i una estabilitat
necessària per a la qualitat d’aquests serveis que ofereixen.

Coneixement, per part del nostre grup, la situació actual,
marcada per aquestes dificultats en el pagament, i agraïm, en
primer lloc, de la consellera, la franquesa i que no amaga
aquestes situacions; nosaltres entenem que a la ciutadania no se
li han d’amagar les situacions difícils i per part de la consellera
hi ha hagut una actitud continuada de reconèixer aquestes
dificultats, aquestes dificultats que contínuament descriu com de
problemes de liquiditat, originats per la manca d’ingressos de la
comunitat autònoma i originats també per una situació més
global, econòmica, que afecta aquest govern, però que, no en
tenim cap dubte, afectaria qualsevol govern, fos quin fos el seu
color polític, i que, de fet, afecta institucions diverses.

Sí que hem de dir per part nostra, per part del nostre grup, i
ja ho hem dit en altres intervencions, que valoram molt
positivament aquesta priorització dels serveis socials que ha
tengut el Govern a l’hora de reorientar uns pressuposts marcats
per la crisi econòmica i per la baixada dels ingressos. El fet que
la Conselleria de Serveis Socials sigui la conselleria que en un
context general de baixada sigui la que menys baixa de tot el
Govern parla molt favorablement d’aquest compromís del
Govern amb continuar donant aquests serveis a les persones en
situació difícil.

Respecte de la política actual d’ajuda i la política en relació
amb les entitats, poca cosa puc afegir al que ja s’ha dit; només
recalcar que nosaltres valoram molt positivament la voluntat de
colAlaboració; valoram molt positivament aquesta voluntat que
ja s’ha explicat fa un moment de cercar les millors solucions
jurídiques i de cercar les millors solucions en un context de
dificultats, i també que administrativament les dificultats que
se’ns han explicat; valoram el rigor des del qual se n’ha parlat
i que ha duit a canviar coses per no fer un abús d’aquesta figura
de l’excepcionalitat, que, segons se’ns ha explicat ja diverses
vegades, fins i tot ha originat que el Síndic de Comptes hagi
renyat, per dir-ho així, el Govern en alguna ocasió, i també
valoram l’esforç d’imparcialitat que veiem que és la
característica del Govern amb aquesta política d’ajudes.

Per tant, la nostra posició és lògicament de suport a la
política que es fa des de la conselleria i també de desig que amb
les dificultats actuals es pugui donar sortida a totes aquelles
ajudes i a totes aquelles colAlaboracions que són necessàries
perquè aquestes entitats puguin fer unes actuacions i puguin

donar uns serveis que, torn al començament, valoram com a
imprescindibles i com a insubstituïbles a l’hora de donar serveis
a persones que travessen dificultats i a les seves famílies.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots els diputats i,
com no, també a les entitats que avui ens visiten, i voldria
començar, com no pot ser d’altra manera, també reconeixent la
tasca d’aquestes entitats, aquesta tasca que duen a terme de
manera constant i decidida des de fa tants anys. En aquest sentit,
sense la seva solidaritat, sense la seva voluntat, sense les seves
idees, la seva sensibilitat i també la seva formació, no hauria
estat possible una atenció eficient de necessitats tant diverses i
generalment tan complexes. És necessari, sens dubte, generar un
espai per a ells, per a aquelles entitats que des de la proximitat
han donat llum i han acostat solucions a famílies amb unes
problemàtiques tan complexes i en situacions difícils a casa.

Hem de fer una sèrie de reflexions, la primera reflexió és
que l’atenció als colAlectius vulnerables és un dels eixos
fonamentals de la Conselleria d’Afers Socials, això nosaltres ho
tenim clar; per tant, assegurar l’acció de les entitats sense ànim
de lucre s’emmarca dins aquest eix. Sra. Santiago, el que ningú
no li podrà negar és que això no ho hagi tengut en compte.

Nosaltres volem passar a fets constatables, vostè mateixa ha
reconegut en diverses ocasions que el colAlectius de persones
amb discapacitat es gestionen en la seva pràctica totalitat a
través d’entitats sense ànim de lucre, sigui per via de convenis,
per via de subvencions o per via de concertació; és un fet, s’ha
assegut amb aquestes entitats i ha estudiat les millors formes de
colAlaboració, avui mateix a tornat a fer referència als sistemes
de millora de subvencions que preveu la pròpia Llei de serveis
socials. Reconeixem la seva voluntat política en aquest aspecte,
en l’actuació amb i per a les entitats d’àmbit sociosanitari, que
és el que ens du a la segona reflexió.

La Conselleria d’Afers Socials aplica, sense que sigui
possible, els sistemes més eficients de transferència de recursos
a les entitats que fan feina en l’àmbit sociosanitari. La Sra.
Consellera ja ha explicat en diverses ocasions que des de la seva
àrea s’ha optat, sempre que ha estat possible, per l’opció de la
concertació de serveis per tot el que ha argumentat avui de matí,
perquè suposa una garantia de cobrament per a aquest tipus
d’entitats, ja que s’asseguren una partida pressupostària a partir
d’1 de gener, que permet que aquestes transferències es vagin
realitzant constantment.

En un altre sentit, avui aquí, una altra vegada ens ha explicat
que vostès varen prendre la determinació de concedir
subvencions per a 18 mesos, per evitar aquelles dificultats de
gestió i aquelles dificultats econòmiques que puguin tenir les
entitats a principi d’any. I també ens ha explicat com
augmentaven les quantitats que es destinaven a aquestes
mateixes entitats; per tant, una altra vegada, ningú no li podrà
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dir que no ha posat bases per millorar el sistema de transferència
de recursos i d’ajuda a aquestes entitats. En qualsevol cas, Sra.
Consellera, sí que la volem encoratjar que segueixi funcionant
sense vulnerar la llei i que allò que és excepcional i urgent
continuï sent excepcional i urgent i no es converteixi en la
norma.

Fins aquest moment hem examinat el seu projecte polític,
que sens dubte valora l’acció de les entitats sense ànim de lucre,
marca aquestes entitats com a agent principal de l’acció en la
gestió sociosanitària. I ara és quan introduïm el nou factor: la
manca de liquiditat, els problemes de tresoreria de la nostra
comunitat; fet que ve a provocar que el Govern no pugui
acomplir els terminis de pagament de determinades
subvencions. Bé, això no és patrimoni ni d’aquesta conselleria
ni del Govern, problemes de liquiditat, com ja s’ha comentat, hi
ha moltes administracions que els sofreixen.

Tercera reflexió, ja per acabar: mai cap d’aquesta comunitat
autònoma no ha tengut els problemes de liquiditat que té aquest
govern, mai en tota la democràcia; no sé si val la pena tornar
recordar el 30% de descens d’ingressos durant l’any 2009. I
segurament sí que deu valer la pena recordar-ho; jo, el to del
portaveu del Grup Parlamentari Popular, per una banda, i la
voluntat de constructivisme, em despista, i segurament és
perquè no tots els diputats n’hem pres consciència, ho saben,
però nosaltres n’hem pres consciència, tan important és dominar
la informació com prendre’n consciència. Sincerament, cap
diputat es pot permetre aquest luxe perquè és la nostra
responsabilitat explicar la realitat i explicar les possibles
solucions a aquesta realitat, molt més als principals afectats.

Però, per contra, si suposam que sí, que tots els diputats i
diputades d’aquest Parlament n’hem pres consciència, pitjor
m’ho posen, pitjor m’ho pinten perquè en aquest cas repetir
aquesta mateixa estratègia una i una altra vegada, amb diferents
formes des de diferents caires, quan no parlam d’una decisió
política, ni parlam de manca de voluntat, ni parlam d’un mal
sistema de gestió, sinó que parlam d’un greu problema de
liquidesa en aquesta comunitat que obliga a posposar les
polítiques més urgents. Si això és així, aquesta estratègia respon
únicament a la voluntat d’utilitzar un sector molt seriós i molt
important de la nostra comunitat per desacreditar el Govern; si
això és així, aquesta estratègia, des del nostre punt de vista, és
plenament, totalment irresponsables i fins i tot diria perversa.

En qualsevol cas, Sra. Consellera, nosaltres entenem les
explicacions que ha donat al respecte avui i a la resta de
compareixences i l’encoratjam a complir els compromisos
adquirits amb tots, sempre que sigui possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Rèplica del Sr. Serra. Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, portaveus que han intervingut, tots hem
començat la nostra exposició reconeixent la tasca de les entitats
que avui són presents aquí i les que no hi són i són objecte de
debat avui, aquí, en el Parlament. Doncs mirin, estic convençut
que el millor reconeixement que els podem tots els que som
aquí és posar-nos d’acord en la millor forma de donar-los suport
i que puguin pagar les seves activitats quan toca, com toca i de
la manera més idònia per a aquells que atenen, aquesta és la
millor forma de reconèixer la seva activitat. Tota la resta
quedarà en paraules i les paraules, al final, no aporten solucions.

I quan parlam de solucions a mi sempre em crida un poc
l’atenció, Sra. Consellera, perquè a les seves intervencions hi ha
una tònica molt habitual a la primera part de la intervenció, i és
que al final el resum és el següent: la culpa és del Partit Popular.
Tremend, al final, d’un problema de la seva legislatura, d’una
execució de la seva legislatura, al final resulta que encara el
problema serà del Partit Popular, i és que vostès no varen fer no
sé què. Però què em conta? Si amb nosaltres les entitats
cobraven, les entitats cobraven quan governàvem aquest Govern
de les Illes Balears -per cert, gràcies Sr. Conseller de Salut per
ser present en aquest moment, perquè crec que aquest tema és
realment transcendent i afecta molt directament també la seva
conselleria, dins aquest concepte de sociosanitari, que
desgraciadament en aquest govern doncs no és el que més brilla
per la seva presència.

Això és la qüestió, Sra. Consellera, per tant deixem de banda
una qüestió: la culpa és del PP; miri, no ho sé, però ja no toca
aquest tema, anem a cercar les solucions a la present legislatura.
I el problema també és que de tot el que vostè em parla quan
parlam de solucions definitives, em parla del 2011 i passat del
2011; jo entenc que la planificació segueix, puc entendre moltes
coses, però si precisament de qualque cosa pateix la Llei de
serveis socials que vostè esmentava és, precisament, que és una
llei que es va presentar sense un mínim esbós d’una cartera de
serveis que fes possible i viable que tots entenguessin aquella
què faria possible, i feia possible uns drets que es varen
anunciar, que avui per avui no es podran dur a terme.

I Sra. Consellera, miri, em crida molt l’atenció, l’altra dia
vaig anar al supermercat i em varen donar una d’aquestes
targetes, sap el que són? Miri, aquestes targetes, si vostè les
passa per allà, pel caixer, quan paga al supermercat, aporta 50
cèntims al banc d’aliments, ben necessari. Sap què va prometre
la seva llei? Què els aliments no serien un problema a la nostra
comunitat autònoma. És una de les qüestions. I és que aquí el
problema és que prometem moltes coses, però llavors s’han de
poder acomplir en un termini raonable perquè les expectatives
es corresponguin amb la realitat, i això és el gran drama que
tenim aquí i és la gran dificultat que tenim en aquest debat. Jo
no dic que no facin moltes coses ben fetes i que hi posi tota la
voluntat del món, ens la pressuposi a nosaltres també quan
teníem la mateixa responsabilitat, i de vegades no passa; el que
vull dir és que hi ha una gran distància entre el que prometen i
quan s’executen les coses, i no dic que no hi hagi bona voluntat,
però s’han de poder fer les coses, perquè si no es queden en
paraules, i les paraules se les emporta el vent i obras son
amores y no buenas razones, diuen certes persones i crec que
amb molt d’encert.
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Per tant, recorrem al tema dels plans estratègics i de mil
qüestions. Miri, la bona voluntat d’aquest partit va quedar
demostrada i ha quedat demostrada en diverses ocasions en
moltes propostes, una d’aquestes: mesures socials anticrisi.
Aquí li proposàvem una qüestió molt específica, per cert, que va
ser valorada, ens ho va comentar en el seu moment, per part del
Govern ni va arribar a solucions -per cert una persona que
estaria molt bé que hi fos present avui precisament és el
conseller d’Hisenda, el Sr. Manera, que va avaluar, el Sr.
Manera que ha dut a terme una acció, com podem veure,
excepcional de control de govern, però el que no ha controlat és
el pagament de les entitats, perquè això recau també a la seva
cartera i vostè ho pateix directament, i a vostè, Sr. Conseller de
Salut, també, i nosaltres li fèiem la proposta de fer un ISBA
social. Clar, si el Sr. Manera, amb la seva capacitat àmplia
d’anàlisi, que li pressupòs, com no podria ser d’altra manera,
se’n va a la Llei d’entitats de garantia recíproca, malament
anam, perquè aquí parlam ja d’una altra divisió, d’un altre
àmbit.

Nosaltres n’hi proposàvem una altra a vostè molt més
senzilla, parlam de consorciar serveis i dins un consorci que es
puguin finançar directament dins el consorci una sèrie de serveis
que siguin recursos que arribin directament a les entitats i que
sigui el consorci, en tot cas, el que s’endeuti per fer arribar les
subvencions que correspon a qui correspon, i classifiquem
aquestes entitats, que són les que podem determinar a uns
estatuts qui ha de formar part d’aquest consorci i qui no n’ha de
formar part. Això és una solució específica que li aportàvem en
aquest document, i fa sis mesos que el té damunt la seva taula,
i el seu equip econòmic del seu Govern, com en tantes altres
qüestions, no ha estat capaç d’endevinar en quin sentit anava
aquest tema. Em preocupa molt, em preocupa molt, perquè
podríem tenir solucions damunt la taula que avui no les tenim,
precisament per aquesta manca de capacitat, perdó, i com a
mínim d’anàlisi.

L’altra qüestió, ho fan, Sr. Consellera, en aquesta comunitat
existeix una cosa que es diu Hipoteca Jove i la Hipoteca Jove no
és altra cosa que presentar un aval de l’administració. I per què
no ens ho podem proposar? Presentem un aval de
l’administració per a totes aquelles qüestions que entenguem
que són prioritàries, perquè hem concretat que són prioritàries
i estam d’acord que són prioritàries, doncs demostrem-ho,
presentem aquest reconeixement que tenim cap a les entitats
però d’una manera eficaç, possible.

I a més a més hi ha una altra qüestió, per què no hem
d’incloure a determinades convocatòries una cosa tan senzilla
com és una indemnització? Per retard en el pagament, que es
correspongui amb els interessos que aquest gent ha de pagar i
evitem que els presidents d’entitats hagin d’avalar amb el seu
patrimoni una cosa que correspon als serveis públics. D’aquí ve
la indecència. Jo entenc que tenim una dificultat econòmica
afegida, però hem de cercar solucions imaginatives, com la que
li estic proposant en aquest moment, no fa falta que apunti, les
trobarà a les propostes següents a aquesta interpelAlació perquè
les pugui votar a favor, si ho troba adient i ho troba oportú i
puguem fer aquest reconeixement conjunt, vostè i nosaltres
mateixos de tota aquesta tasca que es fa d’una manera molt
evident. I més que res per no repetir tot allò que ja hem dit.

Sra. Consellera, la convidam a unir-se a una forma de fer
que de vegades no és políticament molt correcta i de vegades
fins i tot podria ser -s’entén i diuen- poc eficaç, que és no
prometre més del que es pot fer. I, consellera, he pogut llegir
diversos exemples molt evidents del que és una gestió allà on es
prometen moltes coses que després no es fan i a això se li diu
generar unes expectatives que no es corresponen amb la realitat
i, si em permet, li diré que fins i tot és enganar perquè quan
generam expectatives que no podem complir, si som conscients
que no es poden complir, això és un engany i és el que mai no
hem de fer amb aquelles persones que més ens han de menester.
Igual que aquest govern deia que estalviava 13,7 milions
d’euros per destinar-lo a Afers Social i d’aquests 13,7 milions
d’euros hi va destinar 700.000 euros al Pla Renove
d’automòbils dins el mateix paquet. No, és a una contestació
parlamentària que em va enviar el Sr. Conseller de Presidència,
no li ho dic perquè sí, ho posa una contestació del Sr. Conseller
de Presidència, em va dir que dins el paquet de mesures socials,
tot aquest estalvi que havia d’anar a àmbit social, va anar al Pla
Renove, 700.000 euros. Però permeti’m que digui que això
tampoc no és el més adient.

I permeti’m que amb tota la voluntat de contribuir que totes
les coses funcionin, ho denunciï perquè és la nostra tasca, és la
tasca d’aquelles persones que estam asseguts en aquesta banda
de l’arc parlamentari, però igual que ho faig amb tota l’acritud
del món, per tot allò que aquest grup parlamentari creu que és
just, també ho faig amb la millor voluntat de posar-li propostes
damunt la taula, tendrà oportunitat de votar-les i l’oportunitat de
fer possible que aquest reconeixement passi de les paraules a les
accions.

Gràcies, Sra. Consellera. Gràcies, Sra. Presidenta i senyors
diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, presidenta; gràcies, Sr. Serra. Miri, vostè només diu
la part que li convé de les meves intervencions. Jo crec que tot
el que hem anunciat, perquè per a mi no és un tema de promeses
electorals, sinó l’anunci d’un govern de quines són les seves
prioritats, ho hem complit i a més dins els terminis. Nosaltres
sempre hem dit que hi ha una Llei de serveis socials, quan
presentam la Llei de serveis socials, deim a la mateixa
presentació que s’ha d’elaborar un decret, en el qual s’establirà
la cartera. Nosaltres no vàrem defensar mai, ni vàrem prometre
mai que hi hauria una llei de serveis socials i el mateix dia una
cartera. Vàrem xerrar de 18 mesos, vostè hi estarà d’acord o no,
i és absolutament legítim, però no em digui que no complim, ho
vàrem dir el mateix dia que vàrem presentar la llei. Vostè digui
no estic d’acord, dins la Llei de serveis socials hi hauria d’haver
la cartera; però no em digui que no complesc, perquè això ho
vaig dir. Hem complit amb el tema d’estructurar la Llei de
dependència, hem complit el tema d’emergències socials.
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Sobre el tema de la interpelAlació que ens pertoca, les entitats
saben des de l’any 2007 que aquesta serà la nostra planificació.
Els podrà parèixer lenta, perquè l’administració, Sr. Serra, és
molt lenta, és molt garantista, però és molt poc eficient i és un
tema que ens hem de plantejar. No és qüestió ara de donar la
culpa al Partit Popular, però vostès han governat, vostès aquest
problema ja l’havien detectat, o no l’havien detectat la passada
legislatura? Vostès no pagaven, vostès abusaven d’un article
d’excepció i d’urgència, que ocultava realment quin tipus de
subvenció es donava a una entitat o a una altra entitat i pagaven
perquè no hi havia crisi econòmica. Si vostès governassin ara
també tendrien problemes de liquidesa i no pot fer aquest tipus
de demagògia, Sr. Serra. 

Vostès varen abusar d’aquest article 7, i això és el que ens
ha dificultat aplicar-ho en ocasions que ho haguéssim pogut fer,
i s’ha aplicat i s’ha aplicat quan ha estat necessari, quan una
entitat ens ha dit, escolta, ens ha caigut el sostre, ho hem aplicat,
perquè això és una urgència i una excepcionalitat. Quan hi ha
hagut un trasllat d’una associació a un local que era més
econòmic, etc., s’ha aplicat. El que no s’ha fet és aplicar-lo de
forma abusiva com varen fer vostès, i vostès en aquell moment
tenien l’ocasió de fer propostes i nosaltres la proposta la feim i
la feim des del principi. La Llei de serveis socials inclourà un
pla estratègic que possibilitarà i inclourà el pagament
nominatiu. No hi estarà d’acord, però no incomplim el que
deim.

El tema de l’alimentació que vostè comenta, nosaltres també
hem dit que estarà dins aquest decret. Les coses no es fan d’un
dia per l’altre, s’han de fer amb garantia, s’han de fer amb
consens i s’han de fer des d’una certa planificació. Si nosaltres
haguéssim fet el contrari, que a partir de l’endemà de
l’aprovació de la Llei de serveis socials tot estaria garantit,
vostè m’acusaria, i amb raó, que hem fet demagògia, que hem
fet una llei de fum. Nosaltres feim una llei que és una bona llei
i que té un recorregut i, a més, des del principi de la seva
presentació tothom que vol escoltar i tothom que sap llegir sap
els terminis de la seva aplicació. Així de senzill. Per tant, jo no
estic d’acord amb vostè sobre el tema que a la conselleria
incomplim una mica les prioritats que ens hem establert. No hi
estan d’acord, però no és cert que ho facem.

Hi ha un altre tema que també em preocupa molt dins aquest
tema de donar suport a les entitats i que també la Llei de
subvencions ens obliga a fer-ho i és professionalitzar
excessivament totes les ONG. Vull dir que no hi hagi aquest
component més civil i no tant professional. Amb la Llei de
serveis socials, a través d’aquest pla estratègic, també es podrà
obligar aquest tema. Vull dir que es podrà prioritzar també que
una entitat no hagi de contractar professionals per presentar una
solAlicitud de subvenció. Moltes vegades quan expliquen els
criteris, aquestes entitats, les més professionals ja ho
aconsegueixen i les menys professionalitzades quan presenten
l’ordre de subvenció tenen problemes i en canvi la gestió del
servei és molt bona. Això també és un dels temes que hem
destacat, que hem diagnosticat i que també volem resoldre. 

Per tant, sí tenim el problema detectat i tenim una solució.
Vostè no hi està d’acord, però pensam que és la millor manera.
I a més, jo pens que serà molt pública, perquè vostès quan
tornin a governar, esperem que passin molts d’anys quan el
Partit Popular torni a governar, però quan vostès tornin a

governar demostraran quines són les seves prioritats polítiques,
perquè el que feien, que era a uns donar unes coses i a uns
altres, unes altres, sense cap transparència pública, a través
d’aquesta Llei de serveis socials se podrà deixar de fer, perquè
efectivament en el pressupost hi haurà les nominatives, què
paguen a unes i a altres i què deixen de pagar. Un dels objectius
d’aquest govern i d’aquesta conselleria és que efectivament,
aquest problema que tenim de donar estabilitat a les entitats
socials que donen serveis el puguem resoldre. M’agradaria que
en aquest camí ens trobàssim, anàssim de la mà i no creàssim
problemes perquè al cap i a la fi afectarien aquestes entitats que
donen servei a milers de persones de la nostra comunitat
autònoma. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago.
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III.1) Proposició no de llei RGE núm. 62/10, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a presidència espanyola al
Consell de la Unió Europea.

Passam ara al tercer punt de l’ordre del dia i que correspon
al debat i votació de les proposicions no de llei. La intervenció
serà del Grup Parlamentari Socialista per defensar la proposició
no de llei relativa a la presidència espanyola en el Consell de la
Unió Europea.

Sr. Costa, té la paraula per defensar-la.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
passat 1 de gener i després de gairebé 25 anys des de la
signatura del Tractat de l’adhesió de les comunitats europees,
l’Estat espanyol va assumir per quarta vegada la Presidència de
la Unió Europea durant el primer semestre de l’any 2010. Una
presidència per la qual l’Estat va manifestar la seva voluntat
d’implicar les comunitats autònomes en l’elaboració de l’agenda
oficial i en l’organització d’actes. Aquesta ha estat bàsicament
la motivació per la qual el Grup Parlamentari Socialista s’ha
animat a presentar aquesta proposició no de llei. 

Aquest mandat presidencial té un caire històric, perquè
Espanya serà el primer país que presideix la Unió Europea
després de l’aprovació del nou Tractat de Lisboa, el qual té per
objectiu reforçar el paper d’Europa en el món i millorar
l’eficàcia i l’agilitat en la presa de decisions a les institucions
europees. Concretament per a les Illes Balears la posada en
marxa del Tractat de Lisboa és especialment rellevant, perquè
suposa un avanç en el reconeixement de les necessitats
específiques de les regions insulars, tal com preveu l’article 174
d’aquest tractat. El Govern de les Illes, d’acord amb l’article
106 del nostre Estatut d’Autonomia, consideram les illes com a
territori insular europeu dins la Mediterrània, i no podem deixar
de fer presents i defensar els nostres interessos en un marc de la
Unió Europea, en el qual dia a dia es prenen decisions que
incideixen en el seu àmbit competencial i que afecten les
actuacions que du a terme la seva administració.

El Govern de les Illes Balears ha volgut ser present en la
construcció d’una nova Europa, l’Europa de les regions, la més
solidària, la més justa i la més participativa, més ciutadana, en
definitiva perquè s’hi juga molt a Europea i les regions seran
una peça indispensable a la seva construcció. Per aquest motiu,
el Govern de les Illes Balears, conscient que aquest era un
moment decisiu per a la construcció d’una nova Europa, va
presentar al Secretari d’Estat per a la Unió Europea tot un seguit
de propostes, actes i temes claus per a les nostres illes, alguns
dels quals han estat acceptats i inclosos en el programa oficial
de la presidència espanyola de la Unió Europea.

En aquesta línia, el Govern de les Illes Balears va aprovar,
mitjançant un acord del Consell de Govern d’11 de desembre
del 2009, un document segons el qual es donava suport a la
presidència espanyola de la Unió Europea. D’altra banda, també
es plantejava la importància d’aprofitar aquest decisiu mandat
per demanar mesures relatives a la superació dels condicionants
derivats del fet insular i es feia referència al sector clau per a les
nostres illes, com ara el turisme sostenible o la millora del
transport.

El passat 23 de gener, durant la reunió mantinguda a Palma
entre el president del Govern, Francesc Antich, la
vicepresidenta primera del Govern, María Teresa Fernández de
la Vega, van valorar molt positivament la forta implicació del
Govern de les Illes amb la presidència espanyola de la Unió
Europea. També la vicepresidenta va assenyalar la necessitat
d’avançar durant aquesta presidència en el debat de
compensacions a la insularitat, com també impulsar el turisme
com a sector clau per al desenvolupament de les regions
insulars. 

Creim que l’exposat fins ara fa necessari que donem suport
a una proposició no de llei que tots vostès coneixen i que l’únic
que pretén és donar suport des de la primera institució de les
Illes Balears i reforçar aquesta presidència amb els termes
plantejats, allà on les regions siguin presents dins aquest mandat
de sis mesos per part de la presidència espanyola.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Per fixar posició en nom del Grup
Mixt la Sra. Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Costa, efectivament des del primer dia d’enguany l’Estat
espanyol presideix el Consell de la Unió Europea. El Govern de
l’Estat ja ha fet les primeres passes en aquesta presidència, com
tot, amb llums i ombres, com a mínim des del meu punt de
vista. Consider que les Illes Balears no hem de deixar de perdre
cap ocasió perquè es reconegui el fet insular i perquè es
corregeixin aquests desajusts i tots els handicaps que implica
aquest fet insular.

Per tant, entenem que és lògic treballar perquè la presència
espanyola vagi en aquesta mateixa direcció. Que les regions
tenguin cada vegada més pes en el procés de construcció
europea és discutible, però que cada vegada el països amb
capacitat legislativa pròpia van adquirint més protagonisme
queda fora de tot dubte. També és cert que tot plegat ve facilitat
per alguns models en la construcció europea que ens són molt
útils, com són tot el treball transfronterer que es fa i també tota
la feina que es fa al voltant de la constitució de les euroregions.
També crec que queda fora de tot dubte la vocació europeista
que han manifestat sempre les Illes Balears i la nostra voluntat
de contribuir colAlectivament a la construcció de la Unió
Europea.

Crec, per tant, que des d’aquesta perspectiva podem donar
suport a la proposició no de llei que ens presenta avui el Partit
Socialista. Però entenc també que no ens hem de limitar a fer un
brindis al sol o a donar un suport al Govern de l’Estat sense cap
altra consideració. Ben al contrari, entenc que donant suport a
aquesta proposició no de llei estam totalment legitimats des del
Parlament de les Illes Balears per demanar al final dels sis
mesos de presidència espanyola una informació exhaustiva i
acurada sobre els aspectes en què ha canviat la situació de les
Illes Balears i quins resultats n’hem obtingut. Seria
irresponsable donar un xec en blanc al Govern de l’Estat. És un
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acte, però, de responsabilitat, juntament amb el suport, exigir
resultats concrets i clars.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
En primer lloc des d’Unió Mallorquina la votació separada dels
dos punts de la proposició no de llei, una votació separada que
demanam perquè estam d’acord amb el segon punt.
Evidentment tot el que sigui insistir en el reconeixement de la
insularitat i l’aposta per un turisme sostenible ha de comptar
amb el nostre suport. Per tant, a aquest punt li podríem donar
suport.

No així el primer punt que consideram que no compleix les
expectatives que realment s’estan produint. En el discurs del
portaveu del Grup Parlamentari Socialista ens ha parlat amb
molt bones paraules, de l’Europa de les regions, de la presència
de les regions, etc. Tot això és un plantejament monista, però
que a la realitat no s’està duent a terme. Entenem que a nivell
d’Estat no es dóna la participació i la codecisió que haurien de
tenir les comunitats autònomes en les polítiques europees,
perquè moltes de les coses que es negocien a BrusselAles són
competències exclusives de les comunitats autònomes i les
comunitats autònomes no tenen el pes específic en la presa de
decisió de la postura espanyola a nivell europeu; i perquè
consideram que a nivell europeu queda molt de camí per fer
perquè les regions tenguin el paper que des d’Unió Mallorquina
consideram que han de tenir aquestes regions i que això
produiria que fos certa aquesta expressió de l’Europa de les
regions.

A més a més, li hem de demostrar la nostra decepció sobre
els actes que tendran com a protagonista les Illes Balears
d’aquesta presidència espanyola de la Unió Europea. Entenem
que només un Consell de Ministres de Defensa per a la principal
potència turística de l’Estat és molt pobre i si realment volem
ajudar a la projecció i que el nom de les Illes Balears tengui un
impacte a nivell europeu, pensam que aquesta agenda i els actes
que s’organitzen a les Illes Balears haurien d’haver anat molt
més enllà.

Per tant, aquesta pobresa d’actes a les Illes Balears són un
altre dels motius pels quals entenem que no podem donar suport
a aquesta declaració, ja dic que de molt bones intencions, però
que darrera no amaga substància, no amaga realitat. Per tant,
entenem que s’hauria d’haver plantejat d’una altra manera.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel BLOC, el Sr. Alorda. Té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Costa, crec que començaré assumint molts o
gairebé íntegrament tots els arguments que han donat els meus
predecessors. Començaré precisant que des del nostre grup no
és que ens provoqui entusiasme que hi hagi una presidència
espanyola de la Unió Europea, precisaré que ni espanyola ni
francesa ni alemanya, no som partidaris de les presidències
rotatives sinó que apostam per un veritable president dels estats
units d’Europa elegit democràticament. En aquest sentit crec
que també podem convenir avui a dir que el president, el Sr.Van
Rompuy, seria un (...), per tant, crec que encara ens queda molt
de camí a recórrer.

De totes maneres el nostre suport a aquesta proposició del
Grup Socialista s’ha d’entendre com el suport a les demandes
d’aquesta cambra per avançar en polítiques europees necessàries
per a les Illes Balears, justes, i crec que aquesta és la
interpretació que nosaltres feim dels dos punts d’una manera
concreta en el segon, però en el primer és per exigir,
precisament, per impulsar que així es dugui a terme, tot i que
compartim que es pugui interpretar d’una altra manera o
comprenem que es pugui interpretar d’una altra manera.

El que per a nosaltres dóna sentit a la proposició és el punt
segon en el qual es fan tres demandes que compartim, de
manera molt especial el tractament de la insularitat que afecta
polítiques de tot ordre, també la de Transports, que és la segona
que s’apunta, i també, fins i tot, la de Turisme sostenible que
són els tres aspectes que toca la proposició. 

Aquest parlament s’ha pronunciat en diverses ocasions
reivindicant aquestes polítiques, ho ha fet durant presidències de
distints presidents, de distints colors polítics, en ocasions les ha
presentades el nostre grup o els grups que ens precediren i, per
tant, no repetiré els arguments que són prou coneguts i
mantinguts per aquesta cambra. Donarem suport des de la
convicció, també, que és bo que es mantengui la unanimitat en
aquestes demandes que ha mantengut el Parlament de les Illes
Balears i amb l’esperança que siguin més útils que en altres
ocasions.

Aprofitarem per animar el Sr. Zapatero perquè assumeixi
aquestes reflexions sobre la insularitat que dugui a la Unió per
aplicar-les a les Illes Balears amb el règim especial que, la
veritat, té en aquests moments moltes mancances d’aplicació.
Ara els confés, en consonància amb l’inici de la intervenció, que
no tenim gaire interès en campanyes que fan servir la
presidència rotativa, sí per una sensibilització europeista
d’aquell semestre en aquell territori, però també un poc
orquestrada ad maiorem gloriam del president de torn. El Sr.
Sarkozy ho feia l’any passat, jo no sé si amb un èxit incert
respecte del prestigi internacional, el que sí sabem és que
aquests tipus de campanyes acaben donant molt poc a forjar un
esperit d’europeïtat real.
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En qualsevol cas la Unió ha suposat el període de pau,
democràcia i prosperitat més important, el més llarg de la
història, és un projecte d’èxit i això, per tant, sempre, crec que
sempre que en parlem de la Unió s’ha de destacar aquest punt
de partida. De totes maneres, i ja ho he apuntat, l’Europa de
l’euro i dels estats té un dèficit democràtic i de participació de
les regions que nosaltres pensam que encara té molt per avançar.

Diu l’exposició de motius d’aquesta proposició que
caminarem cap a unes polítiques de defensa i seguretat comunes
amb una sola veu. Jo crec que és molt difícil que es faci per
boca del president d’un dels estats. És difícil, Sr. Costa, que el
Sr. Sarkozy, que el Sr. Brown, que la Sra. Merkel considerin
que el Sr. Rodríguez Zapatero lidera aquesta política comuna o
viceversa entre ells. Jo crec que aquest tipus de lideratge no es
pot fer amb presidències semestrals. També parlen de respostes
comunes a reptes econòmics de la globalització, des del nostre
grup veim uns dèficits en transparència dins uns arcans
insondables de les decisions europees i crec que un dels grans
dèficits, insistesc, és la presidència de carn i ossos en el qual
poder apelAlar a l’hora de qüestionar determinades polítiques.
Els presidents, els europeus, les institucions europees responen
més als estímuls dels lobbies que de les mobilitzacions
ciutadanes. Però, insistesc, la proposició, tal i com nosaltres
l’entenem, té un enfocament de demandes locals, illenques, que
compartim, i, per tant, les votarem a favor en el benentès que,
a més, no són uns numerus clausus. Nosaltres també apostaríem
evidentment, i creim que molts dels grups, per la diversitat
cultural, pel suport a la llengua catalana, pel protagonisme de
les regions, per les polítiques de suport al producte proper i un
llarg etcètera.

En tot cas, vull saludar la presentació d’aquesta proposició
no de llei i felicitar el Grup Socialista perquè creim que cal
parlar d’Europa. L’aclaparadora indiferència social i l’abstenció
a les darreres eleccions europees ens han de suscitar una
reflexió i no precisament la de renyar al poble per no participar,
creim que la reflexió ha de ser per què hi ha aquest desafecte per
les institucions europees i crec que, en aquest moment, el
funcionament democràtic no és un referent a nivell mundial com
hauria de ser Europa ni contribueix a restablir la fe en la
política. En qualsevol cas li hem de donar encara molt de suport
i expressar tot el nostre europeisme com a ciutadans que volem,
doncs, participar d’aquesta potència en favor de la democràcia,
el benestar, el treball i els drets humans i la justícia arreu del
món, que el treball confii que no sigui, a més, amb una jubilació
allargada sinó a través de més drets socials.

Un objectiu en el qual la Unió crec que juga encara un paper
decebedor com tendrem ocasió, i això sí que ho hem de deure i
ho hem d’agrair a aquesta presidència rotativa, que ho podrem
transmetre als responsables de Defensa quan tenguin en la seva
reunió, en la seva estada a Palma, apuntar el que en pensam
d’algunes de les polítiques que fa avui la Unió Europea. En
qualsevol cas, ja dic, celebrar aquest debat, nosaltres donam
suport a aquestes reivindicacions i tant de bo a aquesta cambra
es parli i es parli més d’Europa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Des del Grup Parlamentari Popular volem també expressar el
nostre suport a aquests dos punts d’aquesta proposició no de llei
perquè francament es fa difícil que des d’un parlament
autonòmic que forma part de l’Estat espanyol no es doni suport
a aquesta presidència espanyola a la Unió Europea. Des
d’aquest punt de vista institucional i formal compten tots vostès,
en aquest sentit, amb el suport del Grup Parlamentari Popular.

Sí voldria afegir a continuació que, al marge d’aquest suport
formal, d’aquest suport institucional d’aquest grup parlamentari
a aquesta presidència espanyola a la Unió Europea, una cosa
distinta és com s’exerceix aquesta presidència de la Unió
Europea quan ja duim, pràcticament, dos mesos. En aquest
sentit vull afegir algunes de les objeccions que s’han fet per
altres portaveus, com el portaveu d’Unió Mallorquina, on
realment es fa difícil entendre una comunitat autònoma com la
nostra quan es vol aprofitar la possibilitat de fer qualque acte de
rellevància important dins aquest semestre de presidència
espanyola a la Unió Europea que ens centrem en el tema del
Consell de Ministres de Defensa i no puguem discutir aquí
coses que realment són importants per a aquestes illes com
podria ser el fet insular, com podria ser el tema dels transports
o com podria ser el tema del turisme, al qual després vostè fa
referència al seu segon punt.

Per tant, ja li dic, que suport formal i institucional, com no
pot ser d’una altra manera des d’un parlament autonòmic a
l’Estat espanyol quan li correspon la presidència de la Unió
Europea, però tenim els nostres dubtes i això serà fruit d’un
debat posterior quan acabi, quan s’hagi de revisar i analitzar
l’exercici concret d’aquesta presidència de quin ha estat
realment el balanç, si positiu o negatiu, d’aquesta presidència.

Es parla dins l’exposició de motius, també, de l’impuls
durant aquesta presidència econòmica d’un nou model
econòmic, esperem que aquest impuls del nou model econòmic,
que vulgui dur a terme el Sr. Rodríguez Zapatero des de la
Presidència de la Unió Europea, sigui un impuls distint al que
ha duit en el nostre país al rècord total i absolut de persones
aturades i al rècord total de destrucció de llocs de feina i que
està, en aquests moments, en el furgó de la cua dels principals
indicadors econòmics a la Unió Europea. Però, com li dic, crec
que avui aquí no estam jutjant encara el contingut d’aquesta
presidència, temps en tendrem a partir del mes de juliol, sinó
que estam per donar suport, des d’un punt de vista institucional
i formal, a aquesta presidència. En aquest sentit el Partit
Popular, com no pot ser d’una altra manera, està al seu costat.



3944 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 85 / 9 de febrer del 2010 

 

El mateix en el segon punt quan vostès fan referència que
durant aquesta presidència es tenguin en compte fets tan
importants per a nosaltres com són el fet insular i sectors claus
de la nostra economia com és el turisme sostenible i la millora
dels transports. El fet que nosaltres donem suport a aquesta
incidència de la presidència en aquests temes no ens han de fer
oblidar, tampoc, que hi ha altres sectors claus i importants i on
la Unió Europea també hi tendria coses a dir i que són també
molt importants per a les Illes Balears. O no és important el
problema de supervivència del sector primari en aquestes illes?
O no és important el problema que pateix el sector industrial a
aquestes illes com a conseqüència de la deslocalització de les
principals indústries quant al mercat de treball?

Són temes que també són prou importants perquè des de les
Illes també instem a la Unió Europea que les tengui present,
però bé, la moció o la proposició és la que és i és evident que
nosaltres tampoc no ens podem negar a donar suport que la
presidència de la Unió Europea tengui en compte el fet insular,
tengui en compte el turisme sostenible i tengui en compte la
millora dels transports. Ja li dic, aquest és un suport que no és
incondicional i que no és un xec en blanc, ja li repetesc, li ho
torn a dir aquí avui, que avui el Partit Popular dóna suport, com
no pot ser d’una altra manera des d’un punt de vista
institucional, aquesta presidència espanyola de la Unió Europea,
però el Partit Popular també serà el primer que quan acabi
aquesta presidència de la Unió Europea exigirà i demanarà que
es retin comptes de quins han estat aquests resultats, quins han
estat aquests fruits i si realment aquests fruits i aquests resultats
han estat positius o no, no només per a l’Estat espanyol sinó
també i de manera més específica per a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Deman la paraula, en primer lloc,
per agrair la intervenció de tots els grups parlamentaris, de tots
els portaveus que ho han fet i d’una forma molt breu miraré de
motivar una mica la qüestió. Evidentment aquest suport que
s’ha plantejat a la presidència espanyola a la Unió Europea
anava vinculat al reconeixement de la identitat de les regions del
conjunt de la Unió Europea i, per tant, pens que aquest és
l’element essencial i vull agrair, fonamentalment, a tots els que
han intervengut que han donat aquest suport si bé com en
política no hi ha res que sigui un xec en blanc, evidentment,
després s’hauran de retre comptes, però jo crec que l’important
és que des de la Cambra del Parlament de les Illes Balears surti
aquest suport a la presidència espanyola.

No he volgut fer un llistat dels actes que es realitzen, però
crec que tampoc no seria just que es minvàs o que es
menysvaloràs dient que, bàsicament, l’únic que es fa és un acte
per tractar temes de Defensa. Simplement, sense entrar en una
lectura exhaustiva, sí que vull esmentar que, per exemple, es fa
entre el 13 i el 15 d’abril la Plataforma europea per la
biodiversitat, un tema que preocupa a les Illes Balears, el tema

de la biodiversitat. El 26 d’abril es fa una altra jornada de treball
sobre el reconeixement de la insularitat en política regional
europea i no sé si es farà molt o no en matèria de turisme, però
allò que no és cert, i cal dir-ho, és que qualque cosa de turisme
sí es fa, jornades de turisme social impulsades pel Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears que es fa el 6 de maig.

De totes formes agrair les diferents intervencions i el suport
donat i, ja dic, s’accepta que es realitzi aquesta votació separada
demanada pel portaveu Sr. Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. 

Doncs, passaríem a la votació, en primer lloc, del punt
número 1. 

Passam a votar. Votam. 

A favor, 51. En contra, 2. 

Passam al segon punt. Vots a favor? 

Vots en contra o abstencions? 

A favor, 55; cap abstenció i cap vot en contra.
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III.2) Proposició no de llei RGE núm. 6130/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reubicació de la casa
quarter de la Guàrdia Civil de Maó.

Passam a continuació a debatre la proposició no de llei,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
reubicació de la casa quarter de la Guàrdia Civil. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Menorca comptarà amb una presó que tendrà una capacitat
oficial de 246 interns, aquest serà el resultat final d’un projecte
que va començar a rodar l’any 2005 arran de la necessitat que
tenien els ajuntaments de Menorca de comptar amb un centre de
detinguts o de calabossos mancomunats, deien, on poder
centralitzar els detinguts per a la seva disposició davant el jutge.
D’aquest projecte primigeni vàrem passar a un centre
civicoadministratiu de reinserció social. 

Aquest va ser el títol del projecte que l’Ajuntament de Maó
va tractar en el Ple de dia 24 de novembre del 2005 pel qual es
cedia un solar municipal per ubicar aquesta instalAlació, i de cop
i volta, sense que sapiguem molt bé per què, aquest centre
civicoadministratiu, aquell que, segons el director insular de
l’Estat a Menorca, només havia d’acollir a 60 persones i que
estava pensat per tenir només els presos de tercer grau residents
a Menorca, aquell mateix centre que el llavors batlle de Maó, el
Sr. Artur Bagur deia que no és una presó, és un centre de
reinserció i per arrestos de cap de setmana, es converteix en un
centre penitenciari, en una presó, per acord del Consell de
Ministres de dia 2 de desembre de l’any 2005. Una presó amb
una capacitat oficial -ho he dit abans- de 246 interns. No és el
que demanava ningú ni tan sols la tan anomenada Pastoral
Penitenciària que realment deia: “desde el obispado se había
pedido un pequeño centro de reclusión para acoger a los
menorquines que se encontraban en Palma”.

D’acord amb les poques respostes oficials que hem pogut
rebre per part del Govern espanyol la presó és un centre
penitenciari que té una capacitat de 92 celAles, d’ús doble, 38
celAles complementàries, 24 de les quals són d’ús doble per a
ingressos, 6 celAles d’ús individual de règim tancat i 8 llits
d’infermeria. 246 places, no les 180 que va dir el director
general de l’Estat, que a tenor de com estan de saturades les
presons espanyoles tendrem sort si no arribam als 400 interns.

El Partit Popular no està en contra de les presons, per
desgràcia són centres necessaris, és clar, però sí està en contra
d’aquesta presó i de com s’ha arribat a fer aquesta presó. El
Partit Socialista Obrer Espanyol s’ha encarregat de furtar el
debat a la societat menorquina sobre la conveniència d’aquesta
presó, de si Menorca necessita realment aquesta instalAlació i,
sobretot, del lloc per fer-la. Ho ha fet amb enganys, faltant la
veritat, amagant el vertader projecte fins el darrer moment quan
ningú no ha pogut fer ja res per evitar-ho. Fins i tot la declaració
d’interès general, necessària per tirar endavant el projecte, es va
fer pública gràcies a les preguntes que va fer el Partit Popular,
ja que del contrari ningú no hauria sabut res. Dóna la casualitat
que l’esmentat solar es troba just devora, a molts pocs metres
vull dir, de la principal carretera turística que uneix Maó i la
costa sud de Menorca, a través de Sant Lluís. Per a més inri el

solar es troba limítrof amb la casa quarter de la Guàrdia Civil,
lloc, on tots vostès saben, hi viuen els agents amb les seves
famílies.

El tercer element a tenir en compte respecte de la ubicació
és que el centre es troba enmig del futur creixement
socioesportiu que l’ajuntament preveu desenvolupar. La presó
es construeix enmig d’una zona esportiva que engloba
l’aeroclub, la pista de cars, l’hipòdrom, l’estadi de l’Sporting
Mahonés i la pista i el club hípic. Com poden comprovar vostès
és la zona ideal per a una instalAlació d’aquestes característiques.
No troben que s’hauria pogut trobar un lloc més adequat per
ubicar una instalAlació d’aquest tipus? Situar just devora del
quarter de la Guàrdia Civil un centre d’aquestes característiques
no sembla el lloc ideal. A la casa quarter no habiten només
guàrdies civils, sinó que també ho fan les seves famílies, dones,
fillets i filletes.

I aquesta situació ha estat també denunciada reiteradament
per les famílies dels guàrdies. Tots sabem que, per motius de
seguretat, els guàrdies civils han de mantenir l’anonimat d’ells
mateixos i de les seves famílies; compartir la mateixa via o que
des de la presó no hi hagi ni vint metres de distància al quarter,
no semblen factors a favor d’aquest necessari anonimat.

Aquesta qüestió ens preocupava i ens segueix preocupant. I
mitjançant preguntes formulades pels diputats del Partit Popular
per Menorca al Congrés dels Diputats, el Govern espanyol
respon que tots els membres de la Guàrdia Civil han d’adoptar
les mesures de seguretat i protecció elaborades per la Dirección
General de la Guardia Civil. A mi que m’expliquin com es pot
fer açò, quan tant les cases, la porta d’entrada i sortida,
l’aparcament, són a la vista de la presó? No ho puc entendre.

Les obres estan ja molt avançades i a la nostra proposició no
de llei, en el primer punt, demanàvem que l’empresa adoptés
mesures per evitar els renous i les molèsties que les obres
provocaven. Fa quasi un any que vàrem presentar aquesta
iniciativa al Parlament i la lentitud o la tramitació parlamentària
fa que es vegi ara aquesta proposta, pràcticament un any
després. Tot i que el gruix de les obres sembla que ja està fet,
els renous i les molèsties continuen, i no tenim constància que
s’hagin pres totes les mesures correctores possibles, així que els
dos punts són plenament vigents: adoptar mesures correctores
per evitar l’impacte de les obres i traslladar la presó, la casa
quarter a un lloc més ideal.

Per açò demanam que es traslladi aquesta presó, aquesta
casa quarter, perdó, ja que no podem aturar la construcció del
centre penitenciari. Un centre penitenciari que, per cert, no
estava contemplat pel Pla Territorial Insular de Menorca i que
s’ha declarat d’utilitat pública amb una celeritat increïble i mig
d’amagat, vull insistir. Ja ens hagués agradat a nosaltres que
altres projectes dependents de Madrid es tramitessin amb
aquesta velocitat, com el Parador de Turisme i d’altres projectes
que resten pendents per a Menorca des de fa molta estona. És
una petició justa que fem, i no volem entrar a rallar amb detall
de la qüestió de les compensacions, que altres llocs han tingut
per mor de la construcció de centres semblants.
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A Sòria es compensen les obres de la presó amb inversions
que pugen a 5 milions d’euros. A Campos del Río a Múrcia,
s’aconsegueixen partides per rehabilitar barris i infraestructures
per al nou polígon industrial, situat devora la presó. A
Archidona, a Màlaga, s’aconsegueix un nou quarter de la
Guàrdia Civil, un augment de la plantilla d’agents i una nova
circumvalAlació del casc urbà. A Sant Esteve a Catalunya també
s’obtenen compensacions, i podríem seguir amb un llarg
etcètera. Fins i tot a Catalunya es disposa per llei que els
municipis que acullin centres penitenciaris seran beneficiats
automàticament.

No resulta desbaratat idò demanar que el Govern espanyol
traslladi la casa quarter a un nou indret més adequat. I en tenim
bastants de llocs més adequats respecte d’aquest que s’ha triat.
Ja sabem que no aturarem les obres de la presó, és una decisió
del Partit Socialista Obrer Espanyol governant a nivell estatal el
que ha pres aquesta decisió de no aturar-les i de continuar-les,
a pesar de les propostes. Vostès han decidit que sigui així, però
el que no entenc és que es neguin a demanar compensacions per
a aquest disbarat, quan altres comunitats les han aconseguit.

Esmenin en part aquest desastre i aconseguirem entre tots
trobar el lloc ideal per situar la nova casa quarter, perquè el que
hi ha ara, la convivència entre la casa quarter i la presó entenem
que és del tot desafortunat i inoportú.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Pel Grup Parlamentari Mixt, no
hi ha intervencions. Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, el Sr. Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Gornés, vull començar la meva intervenció dient-li que no
pos en dubte que la seva intenció és presentar i defensar aquesta
iniciativa, no és altra que millorar una situació que vostè
considera, pel que ens ha exposat, preocupant. Bé, vostè té unes
responsabilitats orgàniques en el municipi de Maó i resulta lògic
que vulgui traslladar a aquesta cambra algunes actuacions que
afecten aquest municipi, lògic, el que no entraré a rebatre,
perquè em sembla ja absurd, les teories conspiratòries que vostè
ha desgranat sobre la gènesi d’aquest centre penitenciari, ho
deixarem estar.

Bé, deixant clar de bon principi aquesta qüestió, hi ha una
consideració prèvia que crec que no es pot obviar, almanco s’ha
de dir, i efectivament, aquesta proposició no de llei va ser
enregistrada gairebé fa un any, com vostè molt bé ha dit, però
si ha trigat tant a debatre-se aquí a la cambra no ha estat a causa
de la mecànica parlamentària, com vostè ha dit, ha estat a causa
que el Partit Popular ha demanat urgència per a una sèrie
d’altres proposicions no de llei que han passat davant aquesta.
Per tant, açò, vull dir, han estat un any perquè vostès han volgut,
vull dir açò només una qüestió de procediment. Però bé, és una
opció legítima demanar la urgència i per tant no hi ha res a dir,

però si bé és cert que en el transcurs d’aquest any la situació no
és la mateixa que vostè ens pinta.

Supòs que hauríem d’estar d’acord, i vostè també hi estarà
d’acord, que en un any han passat moltes coses i s’han fet
moltes coses. Bé, deixem-ho estar aquí.

Però permeti’m una disquisició també prèvia al que després
parlarem: fa un parell de setmanes, vostè ho sap perfectament,
el Ple de l’Ajuntament de Maó, a instàncies també del Partit
Popular, va tractar també el tema del centre penitenciari, fa uns
quinze dies, i açò és normal; el que no és normal és que les
propostes que allà va fer el seu partit no tenen res a veure amb
el que avui vostè ens planteja a la proposició no de llei, una altra
cosa és que vostè hagi anomenat altres temes que no estan
inclosos a la proposició no de llei. El Grup Municipal Popular
a Maó va plantejar l’exigència de compensacions econòmiques
per part de l’Estat mitjançant una moció, és cert, i és cert que a
altres llocs de l’Estat espanyol hi ha hagut compensacions
econòmiques i és cert que a Catalunya es preveu per llei que hi
hagi compensacions econòmiques, i és cert que m’agradaria que
aquí també hi hagués compensacions econòmiques, però també
és cert que quan es va fer la presó de Palma, governant el Sr.
Aznar a Madrid, el Sr. Matas a les Illes Balears i el Sr. Fageda
a l’Ajuntament de Palma no hi va haver ni una sola
compensació econòmica, ni vostès la van reclamar. Per tant,
sapiguem de què parlam.

Bé, un altre tema que va demanar el Grup Municipal de Maó
en el plenari municipal és que s’habilitessin parets vegetals que
reduïssin l’impacte visual del centre penintenciari. En tot
moment, el seu grup municipal va donar per assumida l’actual
ubicació i no varen plantejar cap mena de trasllat del servei i de
la casa quarter de la Guàrdia Civil, tenc l’acta del plenari aquí,
i vostè, si no hi va ser, segur que l’ha llegida per les
responsabilitats orgàniques que té dins Maó. Bé, aquesta
disparitat entre l’Ajuntament de Maó i el que vostè ens planteja
aquí, crec que també la podem adjudicar a aquest desfasament
temporal en què es debat aquesta proposició no de llei, i no per
culpa de la mecànica parlamentària.

Com he dit abans, el temps canvia les coses i la situació que
vostè descrivia, fa un any, i que avui, en certa manera, ha
reiterat aquí, a un article que vostè mateix va escriure, l’11 de
març del 2009, que el va titular El gol de la prisión, podria tenir
un cert sentit en aquells moments, no me n’amag de dir-li, però
ara estic convençut que està absolutament fora de la realitat
retreure aquestes coses.

Hem coincidit, coincidim que les obres, com vostè també ha
tractat, han avançat a bon ritme, i, si bé qualsevol obra és
molesta, qualsevol obra és molesta, s’han pres mesures
correctores, com vostè demana, perquè aquestes molèsties es
minimitzessin dins la mesura d’allò que és possible, mai del tot,
no hi ha cap obra que no causi cap molèstia. Per exemple, entre
d’altres mesures, i d’açò vostè no n’ha fet esment, però sí que
és cert, i vostè també en té coneixement, inicialment el temps
autoritzat diari per treballar era de 24 hores i, a instàncies de
l’Ajuntament de Maó, es va reduir a 12 hores; açò crec que
també hagués estat bo que hagués fet esment d’aquestes
mesures correctores, si se n’han pres, encara que per a vostè
sembla que no abastament. De tots modes, al nivell que està la
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presó, ara en aquests moments, precisament no hi ha massa
molèsties, i açò li puc assegurar perquè he parlat amb veïnats.

Pel que fa referència als aspectes de seguretat, vostè diu que
està preocupat, i no ho pos en dubte que hi estigui, però
sincerament crec que exagera; jo també conec, que les tenc
totes, les he llegit, les preguntes parlamentàries amb solAlicitud
de resposta escrita que ha fet el seu correligionari diputat en el
Congrés dels Diputats, el Sr. Garau, i també conec, naturalment,
les respostes, i la veritat és que aquestes respostes no són
talment com vostè ens ha explicat; el que sí diuen és que
existeix un protocol, el SIAP, que garanteix la seguretat dels
guàrdies civils i les seves famílies, així com periòdiques
avaluacions de riscos, que comporten mesures addicionals de
confidencialitat i seguretat. Una altra cosa és que vostè no s’ho
cregui i no se’n fiï, açò és un altre assumpte, i no és que jo
vulgui, ni de bon tros, li assegur que fer-me portaveu del Sr.
Rubalcaba que, per cert, no és sant de la meva devoció, però
sens dubte, tenc l’obligació de confiar més en l’anàlisi que
pugui fer el Ministeri de l’Interior, que té experts en seguretat,
que les apreciacions intuïtives que poden fer vostè o el seu grup
parlamentari.

A açò s’hi ha d’afegir, que tampoc n’ha fet esment vostè
aquí, que dins l’any 2009, des del Govern de l’Estat s’ha aportat
més de mig milió d’euros en inversions per a la remodelació,
rehabilitació i modernització de la casa quarter que vostè ara vol
traslladar. I també, i açò és important saber-ho, també s’ha de
recordar que l’ús de la casa quarter és opcional i no obligatori.
Per tant, s’hi viu perquè és força més barat, i jo ho entenc, però
és una obligació fer-ho, que quedi clar.

Una altra cosa del que podríem parlar, donaria per a un altre
debat, és quin sentit tenen avui en dia les cases quarter; ja que,
i vostè ho sabrà perfectament, com ho sabem tots, que van
néixer com a una resposta de l’Estat per garantir l’allotjament,
sobretot a zones rurals, açò en aquests moments no té cap sentit,
potser en el País Basc, per qüestions de seguretat, en tindria, no
crec que sigui el cas aquí a Menorca, i menys per tenir una
presó al costat, però bé.

Crec sincerament, Sr. Gornés, i li dic ben tranquilAlament i
sense cap acritud, com vostè pot veure, crec que aixecar ara
aquestes alarmes sobre possibles perills que els experts i
responsables de la seguretat ciutadana han desestimat, crec que
és innecessari, sincerament li dic que és innecessari. Una altra
cosa és que vostès, el Partit Popular, haguessin preferit una altra
ubicació per al centre penitenciari, em sembla molt bé, crec que
defensaven, en el seu moment ho van fer, situar-lo per la zona
de Sant Isidre, tal vegada vaig equivocat, perquè no he trobat
documentació, però crec recordar que defensaven açò, i açò és
una opció perfectament respectable, com ho és que ara els seus
companys de l’Ajuntament de Maó vulguin amb bon criteri
reduir l’impacte visual del centre i reduir la visibilitat des de la
casa quarter cap al centre i viceversa amb una tanca vegetal,
que, per cert, ja està prevista dins el projecte.

Però el que vostè ens proposa crec que ultrapassa i de molt
el que és una opció raonable, crec que ens proposa una qüestió
que no és raonable; és respectable la seva opinió, malgrat
caigui, jo li dic una altra vegada més, en un alarmisme crec que
absolutament exagerat, però és una opinió. Finalment, acabam
amb una sola opinió que la compartim i per tant el nostre vot,
lògicament, serà contrari.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
aquesta ocasió el bon tarannà exhibit pel portaveu del Partit
Popular no és suficient per emmascarar la campanya que es fa
de desprestigi al municipi de Maó, de desprestigi del seu alcalde
i del Partit Socialista, no basta el bon tarannà del portaveu del
Partit Popular.

Des del mes de febrer veiem a la premsa, als mitjans de
comunicació, la campanya avança, a cada etapa es crema una
proposta nova i diferent: primer va ser el renou, després el
rebuig, ara són les compensacions, així, en definitiva, es tracta
d’anar cosint tot un feix de coses dolentes i lletges que s’han
d’aclarir de qualque manera, tapar d’alguna altra o compensar
d’una altra.

S’han dedicat vostès irresponsablement a crear alarma i
rebuig, volen que la societat menorquina surti al carrer rebutjant
la presó i surti al carrer expressant el que vostès expressen, que
açò és un desastre i que és un perill, quan les coses no són així.
Quan vostès ho han intentat, la veritat és que, com diem a
Menorca: han estat quatre jans i un boi.

Crear alarma no és una funció digna dels polítics i crear
rebuig tampoc. Vostès han arribat a dir que si serien 300, que si
serien 400, que si serien 180, mai no empren la mateixa xifra,
tot per indicar que n’hi haurà molts, que serà un desastre, hi
haurà una quantitat de presos increïble a la presó aquesta, per
tant serà un perill imminent per a la població de la ciutat tenir
tants d’indesitjables ficats a dins.

Vostès han exagerat la sobreocupació, han exagerat el
nombre de reclusos que podrien venir, han arribat a dir fins i tot
que podien venir terroristes, a veure si qualcú es posava més
nerviós i li agafava qualque cosa, no ho sé. Home, jo crec que
terroristes, terroristes, estan tancats a les presons d’alta
seguretat, no crec que aquesta ho sigui, almanco segons el
projecte que vostès coneixen molt bé no ho és. Però més enllà
d’açò, quan vostès manifesten açò dels terroristes, ja saben la
resposta que els ha donat el Govern als seus diputats, al Sr.
Garau concretament, que ho havien especificat molt clarament
qui vindria a aquesta presó, és a dir, amb intenció fan açò, no és
amb desconeixement, és amb mala intenció.
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Per tant, açò és una campanya de desprestigi, el quarter i la
presó són instruments al servei d’aquesta campanya i, com
vostès saben molt bé, no ens sorprèn gens açò, perquè sabem
des de fa molta estona, que per a vostès tot val, ho sabem, ja no
volem ni tan sols que canviïn, segueixin així, nosaltres no anam
per aquest camí, per a nosaltres no tot val, per a nosaltres hi ha
línies que mai no s’han de traspassar o mai no s’haurien de
traspassar.

La qüestió, vostès basen la seva posició en una qüestió que
no està provada, que l’han repetida moltes vegades però que no
està provada, vostès segueixen aquesta tècnica de repetir moltes
vegades una cosa a veure si es converteix en veritat, però la cosa
no és així; tot gira entorn de l’ubicació de la presó. Empraré
l’expressió “presó”, que sé que a vostè li agrada més, que a mi
no em fa por i a vostè tal vegada sí, però a mi no, per tant
empraré l’expressió “presó” en lloc de “centre penitenciari”, que
és el nom adequat, però bé, popularment es diu presó. Tot gira
entorn de la ubicació de la presó, insisteixen vostès que la
ubicació no és adequada, que és contrària a tot el sentit comú
del món. Bé, miri, jo li diré: si la ubicació no fos l’adequada, si
generés qualque problema en el seu entorn, als habitatges,
instalAlacions o serveis que hi pugui haver, vostè troba que el
ministeri haguera acceptat la ubicació? Perquè, quan es fa una
instalAlació d’aquest tipus, el ministeri demana a l’ajuntament
que li cedeixi un terreny amb unes condicions determinades i
entre aquestes condicions hi ha les mides del terreny, quant
terrenys ens donaran, on ha d’estar, amb quines connexions, si
és sòl urbà o no és sòl urbà, tota una sèrie de qüestions, molt bé;
si el ministeri hagués trobat que aquesta ubicació no era
adequada i tant que ho haguera dit, com en moltes ocasions ho
diuen ministeris o conselleries, aquest terreny que em dones no
és bo, dona-me’n un altre, ho hem viscut açò moltes vegades els
que hem estat dins administracions com la municipal. Per tant,
l’administració municipal va cedir o va proposar la cessió d’un
terreny que, a més, tenia una virtut, que era municipal, era un
terreny que era propietat pública, no s’havia d’anar a comprar
enlloc, no s’havia de fer cap expropiació, tot açò són coses que
ja sé que vostès troben secundari, perquè a altres ajuntaments ho
troben secundari açò, però és molt important que un ajuntament
tengui terrenys propis i els pugui cedir a un moment determinat,
i és aquest cas que ens ocupa. I el ministeri va acceptar aquest
terreny perquè el va trobar adequat i convenient.

Arribats aquí, sabem vostès millor que el ministeri quina és
la ubicació adequada i quines característiques ha de tenir? Ho
saben més bé que ningú, ho saben més bé que els tècnics del
ministeri? Jo ho dubt molt açò, no crec que vostès ho sàpiguen
millor que els tècnics del ministeri, quin és el terreny adequat
per a la ubicació de la presó. Per açò, pensam que el centre
penitenciari es fa a un lloc adequat, a un lloc que els tècnics
experts en aquesta matèria han donat per bo.

I aquí vull afegir una cosa, que no sé si vostè hi ha anat a
pensar, però el meu antecessor en la paraula ho ha comentat: la
distància que hi ha entre la presó de Palma i un immens centre
d’oci, la distància que hi ha entre la presó de Palma i un centre
d’oci és de 400 metres escassos; d’una policlínica de 400 metres
escassos; d’un polígon industrial i de serveis on s’ofereixen
oficines d’alt standing -així mateix-, 280 metres, 280 metres.
Segons la seva teoria aquí hi hauria d’haver una circumferència
sanitària, una circumferència de no res per separar la presó de
totes aquestes coses, però vaja, la presó està allà, i el municipi

on està és Palma, i l’època en què es va aprovar era una època
en què governaven vostès; per tant no els va fer cap problema.
400 metres fins a l’hipòdrom de Son Pardo, 400 metres; no és
massa cosa, no, eh? Per cert, hi ha unes casetes amb horts
darrere la presó on sembla que hi viu gent, que estan a escassos
cent i busques de metres, i tampoc mai no els va preocupar açò,
el que ara els preocupa d’altres temes.

Bé, pel que fa als punts de la proposició no de llei, no li he
fet menció del primer perquè jo crec que és obvi; el tema dels
renous es va produir al principi de l’obra; hi va haver actuacions
tant de l’ajuntament com de la Delegació del Govern; hi va
haver reunions, hi va haver tot tipus de contactes amb l’obra,
amb els promotors de l’obra, amb els contractistes, amb els
veïns, i entenem que açò és un tema que està solucionat i està,
si no solucionat, hi ha les vies perquè en qualsevol moment que
hi hagi algun problema s’habilitin les solucions necessàries.

Respecte al segon punt, crec que he estat prou clar amb la
meva intervenció. Si el Ministeri de l’Interior pensa que la
ubicació no és inadequada, bé, amb la casa quarter de la Guàrdia
Civil que faci el que li sembli, que faci el que li sembli. Si vol
traslladar-la demanarà els terrenys per traslladar-la, i estigui
segur que l’Ajuntament de Maó li cedirà els terrenys que
necessiti per fer una caserna allà on ho demanin, però açò serà
una decisió del Ministeri de l’Interior si consideren adequat
aquest tipus de trasllat. A nosaltres ens consta que no van per
aquí les coses, perquè s’han invertit amb el Plan E uns 600 i
busques mil euros a arranjar la casa quarter, i vostè si passa per
la carretera de Sant Lluís, que segur que hi deu passar com jo,
que hi pas freqüentment, veurà que hi ha obres de rehabilitació
de les casernes de la casa quarter de la Guàrdia Civil. Per tant en
principi no sembla assenyat que una institució que està invertint
una quantitat important de diners en una casa pensi que s’hagi
de traslladar en un temps breu. 

Per tant nosaltres per tot açò no donarem suport a la
proposició no de llei que vostè ha presentat i hi votarem en
contra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, per
donar resposta a algunes de les coses que s’han dit aquí, que
mereixen una resposta, evidentment.

Al Sr. Riudavets, em sorprèn que vostè faci costat a aquesta
proposta d’engany que s’ha plantejat a Menorca, Sr. Riudavets.
Jo pensava que vostè era en aquest escó per defensar els
interessos dels menorquins i amb la seva intervenció, dolça, és
cert, però la veritat és que m’ha decebut profundament, i vostè
ha fet aquest tipus de resposta perquè no hi ha resposta, no hi ha
argument possible. Vostè ha parlat amb la gent del carrer?,
vostè ha palpat quina és l’opinió dels ciutadans, no ja de Maó o
de Sant Lluís, de tot Menorca respecte d’aquesta presó? En
trobarà qualcun que digui “la presó està ben situada, és
correcta”? Vostè ara podria dir que troba qualcú que troba ideal
la ubicació d’aquest centre? Vostès han comès un error i no el
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poden esmenar, ho han de reconèixer, i insisteixen en l’error a
base de deixar passar el temps i que s’inauguri, a veure si ens
n’oblidam. I nosaltres no volem oblidar, senyors i senyores
diputats que han correspost amb el seu suport a aquesta situació,
perquè els menorquins troben que és un disbarat i nosaltres ho
hem de denunciar a tots els fòrums que trobem oportú.

Vostè m’esmentava també les respostes del Sr. Garau que
havia rebut per part del Govern espanyol, per cert unes respostes
que va rebre la premsa també abans que el mateix interessat,
com li ha passat a la Sra. Misericòrdia Sugrañes, que el Govern
envia per fax a la premsa les respostes fent gala d’una gran
lleialtat institucional.

Vostè diu també que la casa quarter és un opció de vida. Sí,
és una opció de vida, però és que a Menorca no hi ha massa
opcions, a Menorca falten places de guàrdies civils, a Menorca
falten places de policies nacionals, i si no els donam qualque
tipus de facilitat més problemes tendrem encara per cobrir
aquestes plantilles. Per tant sí, és una opció de vida, i a Menorca
és una opció de supervivència, quasi podríem dir. Vostè no diu
res del canvi que vam tenir d’un centro cívico-administrativo a
una presó, a un centre penitenciari. Li sembla bé, açò, sense que
ningú a Menorca no hagi pogut dir la seva?, jo crec que no.

El Sr. Ribalaiga també ha fet una sèrie de comentaris que la
veritat és que retraten molt bé la situació, la penosa situació,
diria jo, en la qual es troba el Partit Socialista Obrer Espanyol.
M’ha parlat de coses dolentes i lletges. Sí, estam parlant de
coses dolentes i lletges, perquè la mentida i l’engany són coses
dolentes i lletges, i més en mans d’un polític. 

(Alguns aplaudiments)

Nosaltres no cream alarma social, Sr. Diputat, l’alarma
social l’han creada vostès per ubicar una presó allà on l’ha
ubicada. Li dic el mateix que al Sr. Riudavets: passegin per Sant
Lluís, passegin per Maó, i se n’adonaran de quin és el rebuig
que té la població cap aquest centre. Per tant, l’alarma, no l’hem
creada nosaltres, l’han creada vostès.

Vostè diu que no sempre és la mateixa xifra, que no empram
les mateixes xifres. Escolti, és que nosaltres ens guiam, primer,
pel que diu el Sr. Tejero, 180 places; després, resposta del
Govern espanyol, 246. Són vostès mateixos els que no
s’aclareixen amb les xifres del nombre d’interns. A dia d’avui
encara no sabem quin grau de seguretat tendrà aquesta presó, no
sabem si hi haurà terroristes, si hi haurà assassins, quin tipus
d’interns hi haurà, no ho sabem, Sr. Ribalaiga. O sigui que vostè
vengui aquí i em digui que no hi haurà segons què, jo crec que
vostè es tira a la piscina sense aigua.

Diu que tenim por d’emprar..., o que ens agrada emprar la
paraula presó perquè fa por. Idò al Sr. Batle de Maó també li
devia fer por emprar la paraula presó, perquè emprava la paraula
centre de reinserció social; a les actes de l’Ajuntament de Maó,
que vostè té, perfectament se’ns diu literalment “no és una
presó, és un centre de reinserció social de 60 places per acollir
els presos menorquins”, i d’aquí per una pirueta, amb una vareta
màgica, arribam a un centre penitenciari de, com a mínim, 246
places, que torn insistir que amb la saturació que tenen les
presons a l’Estat espanyol és fàcil que arribem a 400 places.

Per tant vostès insisteixen en l’error, idò allà vostès. Al meu
entendre el projecte de la presó de Menorca suposa un
monument a l’engany, i el lloc que s’ha triat per ubicar-la és el
pitjor que es pot triar. Quin va ser el cap pensant, el responsable
d’aquesta desafortunada elecció?, jo m’ho deman. La visió que
tenen els partits d’esquerra del progrés, del que necessita
Menorca, és ben curiosa; accelerar la construcció de la presó i
en canvi retardar inversions d’alt consens social, d’alta demanda
social, com el parador sociosanitari i tantes d’altres, és aquesta
la seva opció. La presó de Menorca és la prova de la idea de
Menorca que tenen vostès, una Menorca tancada en si mateixa,
autàrquica, sense futur. No és aquest el futur que nosaltres
volem per a la nostra Menorca, no és aquest el projecte que
necessita la nostra illa per sortir del forat en què vostès l’han
situada. Demanar el trasllat de la casa quarter és un acte de
justícia, 50 famílies viuen allà. Votin a favor i ajudin a traslladar
aquesta casa quarter a un lloc més idoni perquè el futur de
Menorca ho necessita així.

Moltes gràcies (...).

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem, doncs, a la votació.

Sí? Sí, sí, l’esperem, només passàvem a la votació. Passam
a votar i votam.

(Aplaudiments i remor de veus)

A favor, 30 vots; no, 27, i dues abstencions.
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IV. Debat de presa en consideració de Proposició de llei
RGE núm. 15388/09, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a regulació de les exempcions del servei de
clavegueram.

I passam al quart punt de l’ordre del dia, que és la
intervenció per part del Grup Parlamentari Popular per fer la
presentació de la proposició de llei.

(Més remor de veus)

Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors, duim
aquí en aquest parlament el debat de presa en consideració
d’una llei per regular les excepcions en el clavegueram. Ho
duim com a llei després que la setmana passa un instrument que
el mateix govern va posar damunt la taula com és el conegut
decret Nadal hagués pogut solucionar, si s’hagués tramitat amb
una certa agilitat, aquest problema. 

En el seu moment el Grup Parlamentari Popular ja va
presentar com a esmena a l’anomenat decret Nadal que aquest
servei, que aquesta excepció, es pogués fer amb una sèrie de
condicionants. Un any després encara no hem solucionat aquest
problema, però també és ver que el mateix govern, a través de
l’aprovació d’un decret, ho va presentar el mes de novembre i
no va prosperar. Ha de quedar ben clar que no va prosperar
perquè era un decret que duia incloses altres coses, i així ho va
explicar el nostre portaveu. Podria fer, per justificar o per
argumentar els motius del perquè demanam el suport de totes
les formacions polítiques, qualsevol de les intervencions que
varen fer o que es varen fer en aquest parlament quan es va
tramitar o quan es va dur el decret a aquest parlament; podria fer
la mateixa declaració o la mateixa intervenció que va fer el
conseller Moragues, el vicepresident Moragues en aquell
moment, o hagués pogut fer la intervenció que va fer el Sr.
Melià, o podria fer la intervenció que va fer qualsevol i cada un
dels membres que varen pujar a aquesta tribuna, entre altres
coses perquè pens que tots els partits polítics o totes les
formacions polítiques hi estam d’acord. I la justificació era
donar solucions reals a problemes que ens havien sorgit en un
moment sobretot de crisi econòmica, en un moment en què un
dels sectors també que movien l’economia fins ara es troba en
una situació difícil i complicada, el sector de la construcció.

Però també és ver que amb l’aprovació, en aquest cas amb
la presa en consideració d’aquesta llei, amb les propostes que
nosaltres duim en aquesta llei, no solament ajudam un sector en
concret, sinó que també ajudam una sèrie d’ajuntaments a
arreglar problemes que tenen ells mateixos. També ajudam a
particulars o persones que en el seu moment varen complir la
llei que els marcava les regles del joc en el tema de territori i en
el tema d’urbanisme i que avui, per les distintes modificacions
que hem fet en el tema legislatiu, avui es trobem en una situació
de desemparament. Però no solament per a noves construccions,
no solament per a noves construccions; hi ha construccions que
estan fetes que també necessiten una solució, construccions que
estan fetes que necessiten una cèdula d’habitabilitat o necessiten
un final d’obra, cosa que avui no poden.

De la proposta recollida en el decret Nadal podrien servir
també els seus propis arguments o la seva pròpia exposició de
motius per justificar la necessita de l’aprovació d’aquesta llei;
també podríem agafar l’exposició de motius que nosaltres hem
agafat en el text que avui duim a aprovació.

Tenint en compte que és una cosa excepcional, també tenim
en compte, i així ho marcam en els quatre punts que du aquesta
llei, que s’han de prendre les mesures correctores i les mesures
preventives també per a la protecció del medi ambient. No es
tracta de solucionar problemes per crear-ne d’altres sinó que es
tracta de solucionar problemes sense crear-ne de nous. El tema
del territori i el tema de medi ambient han de quedar totalment
protegits. Si vostès s’hi fixen, nosaltres hem presentat
exactament el mateix text que es va dur a debat en aquest
parlament, i ho hem fet precisament perquè pogués tenir la
unanimitat de tota la cambra parlamentària per aprovar una cosa
amb la qual estam d’acord. Hem de pensar que donam solució
a una reivindicació de molts de municipis de Mallorca però
també d’altres illes. Hem de pensar en la gent. L’altre dia en el
debat de la interpelAlació que vàrem fer en el decret Nadal el
conseller aleshores de Turisme, el Sr. Ferrer, i també amb molta
experiència de batlia, ens deia que per a ell allò important era la
tendència, la tendència que marcava aquest decret. Nosaltres hi
estam d’acord, la tendència precisament és afrontar aquests
problemes que tenen els ciutadans, que tenen els ajuntaments,
amb solucions puntuals. 

Això no ha de ser la característica d’aquest parlament,
perquè pareix en certa manera que s’improvisa, però també és
cert que quan hi va haver l’aprovació del Pla territorial de
Mallorca no es va contemplar que precisament pogués passar
això. Una vegada que nosaltres ho hem detectat, pensam que
tenim la obligació i hem de posar els mecanismes i els
instruments necessaris perquè això sigui possible. Mai no arriba
tard. És ver que fa un any que nosaltres vàrem presentar com a
esmena aquesta proposta, però si un any després tots som
capaços d’arribar a un acord crec, sobretot en aquests moments,
que farem un gran favor a la societat i també beneficiarem
moltíssims de ciutadans que estan esperant una resposta
d’aquest parlament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Intervencions dels grups en torn
a favor de la proposició de llei. Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, és lògic i
coherent que donem suport a aquesta proposició de llei, només
faltaria. Van ser gestions d’Unió Mallorquina les que varen
aconseguir que s’introduís un article per solucionar aquests
problemes reals, aquestes solucions reals a problemes reals a
què vostè es referia, Sr. Pastor.

Entenem que aquesta proposició de llei té una doble funció:
per una banda acaba amb un greuge comparatiu i, per una altra
banda, suposa un incentiu a l’activitat econòmica en aquest
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moment de crisi que tots coneixem. I és un greuge comparatiu
perquè vostès saben que el decret llei Nadal, que es troba en
vigor -ja sé que hi ha esmenes i que es troba en tramitació com
a projecte de llei-, però el decret llei en vigor permet
excepcionalment que es facin les obres d’urbanització
simultàniament amb les obres d’edificació. I era un greuge
comparatiu que aquells ciutadans que havien complit tots els
seus deures urbanístics i que havien pagat tots els serveis
urbanístic resultàs que no estaven beneficiats per aquesta
situació i no podien construir o tenien dificultats per aconseguir
la cèdula d’habitabilitat o el certificat final d’obra municipal.
Per tant entenem que aquell que ha complit i aquell que està en
aquesta situació, com a mínim se l’ha de tractar igual que el que
ha de començar de zero, que és el que succeïa amb la regulació
actual del decret Nadal.

Li diré, Sr. Pastor, que la redacció que va introduir el decret
llei, que ara vostès presenten com a proposició de llei, és una
miqueta diferent de l’esmena presentada pel Partit Popular en el
decret llei, perquè l’esmena del decret llei del Partit Popular no
parla de cèdules d’habitabilitat ni de certificat final d’obra, amb
la qual cosa ens podríem trobar, amb l’esmena del Partit
Popular, que s’arreglàs la situació dels que tenen el solar buit i
pendent d’edificar, però no se solucionàs el problema que té
aquell que ha edificat i que té problemes per contractar els
serveis urbanístics bàsics, electricitat, aigua, etc.

Per tant, entenem que la redacció donada millora
substancialment l’esmena presentada pel Partit Popular a aquest
decret Nadal i a més a més introdueix tota una sèrie de
paràmetres de compliment i garanties ambientals que són molt
importants. L’informe de l’administració hídrica ens sembla
fonamental per garantir que no hi hagi contaminació d’aqüífers,
etc., i que les foses sèptiques que es facin tenguin les garanties
necessàries. 

Per tant, des d’aquest punt de vista consideram que
lògicament a aquests sectors urbanitzables és desitjable que es
faci una xarxa de clavegueram, això és desitjable, però tots
sabem que són extensions grosses, urbanitzacions unifamiliars,
amb uns costos molt elevats per fer aquesta xarxa de
clavegueram i que com a mínim els hem de donar un període
transitori en què la seva situació sigui igualitària, altres
propietaris i altres possibles ciutadans beneficiats per la mesura
introduïda en el decret Nadal, d’excepció a la regla general del
Pla territorial de Mallorca i per tant, ja dic, amb aquesta
proposició de llei si s’arriba a aprovar aconseguirem eliminar un
greuge comparatiu i incentivarem l’activitat econòmica i
resoldrem problemes molt puntuals que tenen uns ciutadans que
viuen en cases que no tenen tots els permisos i que per tant no
poden contractar els serveix així com toca. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Més grups que vulguin intervenir?
Pel BLOC, el Sr. Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, ens trobam davant un text que coincideix amb un dels
articles d’un decret llei que no va ser validat en aquesta cambra
i que per tant, és un text que podem dir que ja havíem votat
favorablement en una ocasió. Per tant, si ja havíem votat
favorablement en una ocasió és del tot lògic que aquesta vegada
li tornem donar el vot favorable. També és veritat, no em puc
estar de dir-ho, que si el PP, que si el Partit Popular en aquella
ocasió no hagués votat en contra ara ja estaria en vigor, però
també és veritat, com ha dit el Sr. Pastor, que el decret llei
contenia altres disposicions.

Tornarem a votar, per tant, un text que té un sentit d’impuls
a l’activitat econòmica en un moment de dificultat i que
presenta les garanties ambientals imprescindibles pel que fa a
l’evacuació d’aigües residuals. En qualsevol cas, el que feim
avui és votar una presa en consideració -i potser durant la
tramitació hi haurà la possibilitat de reflexionar i de veure si
podem introduir alguna millora o alguna modificació que pugui
fer més perfecte la redacció, introduir-hi els canvis que es
considerin necessaris. Res més a dir, tendrem temps de parlar-ne
durant la tramitació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Més grups que vulguin
intervenir a favor? El Sr. Boned té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument perquè tal com ha dit el
Sr. Pastor, efectivament, no seria molt raonable que, fins i tot
els mateixos portaveus que argumentàrem a favor d’aquesta
proposta quan anava com a part del decret llei i ho férem el 17
de desembre, ara ens hi oposàssim simplement perquè ve en una
proposat del grup de l’oposició.

Per tant, crec que aplicant aquesta lògica, anunciï el vot
favorable perquè no pot ser, creiem, d’altra manera i sobretot
perquè el Grup Socialista, sé i m’agrada que es vegi també, està
a favor de propostes que efectivament resolen problemes i que
serveixen a un més ample, tal vegada no tant, però grup de la
nostra societat, sempre que serveixi per resoldre aquests
problemes crec que no podem fer més que estar-hi a favor i
estar-hi a la vora.

Sí que faré breument dos arguments que ha assenyalat el Sr.
Pastor per argumentar la seva proposta de llei. Ha dit que és una
proposta que entre altres coses serveix per ajudar a fer front a
aquesta situació de crisi econòmica que patim, perquè ajuda a
resoldre problemes. Li ho repetesc, estic totalment d’acord, però
no puc deixar de recordar-li també que malgrat el seu vot en
contra de dia 17 al decret que efectivament posava exactament
el mateix que diu la seva proposició de llei, simplement que
incorporava un punt en el qual políticament vostès no hi estaven
d’acord, votaren en contra d’aquell decret. 
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Li vull recordar que fins i tot aquell punt en què vostès no
estaven d’acord, també seguia els mateixos objectius: ajudava
a resoldre problemes per fer front a aquesta situació de crisi a
determinats sectors, exactament igual perquè també hi anaven
obres i infraestructures i a més, ajudava a resoldre problemes
que, a una illa com és Eivissa, porten molts d’anys enquistats i
que s’haurien pogut resoldre. 

Per tant, tenint clar que el mateix argument que avui utilitza
el Partit Popular li hauria servit per aprovar aquell decret i avui
estarien les dues coses esmenades, li repetesc que nosaltres
serem més coherents i votarem a favor d’aquesta proposta
perquè entenem que sí, que es resol un problema i que el que
hem de fer és ajudar a resoldre i posar si fa falta pegats a la
situació de crisi econòmica.

Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Entenc que no hi ha cap grup
parlamentari que vulgui utilitzar el temps en contra i, per tant,
donaríem la paraula al Grup Parlamentari Popular, que és el que
ha presentat la iniciativa.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc vull agrair el
suport de totes les formacions polítiques perquè es pugui
tramitar en aquest Parlament aquesta llei. 

Anirem per parts, estic totalment d’acord amb el que deia el
Sr. Melià, és a dir, hi podria haver interpretacions jurídiques si
el final d’obra i les cèdules d’habitabilitat es donen segons la
normativa actual o es donen damunt el projecte, però és clar
seria un debat més jurídic, tal vegada polític en aquest
parlament, però entre altres coses em sembla bé. Si aquest
decret o el decret o aquesta proposició de llei recull i deixa més
clar quins són els àmbits que pot abastar, idò encara molt millor,
si a més, a la tramitació parlamentària encara es pot millorar,
encara millor. Per tant, vull agrair al Sr. Melià la seva exposició,
malgrat que bé, tenim una sèrie de dubtes sobre el que ha dit
vostè o podríem entrar en un debat que crec que també és
totalment innecessari.

Quant al BLOC, ha fet referència com també ha fet el Partit
Socialista, al vot que va tenir el Partit Popular a la votació del
mes passat. Ho he explicat. Crec que ho poden dir aquí tan fort
com vulguin, però pensàvem que, si hi podia haver votació
separada, estàvem d’acord -i així ho va dir el Sr. Cardona- en el
punt 3, però no podíem estar d’acord en allò altre. Aleshores
vàrem decidir votar en contra i precisament d’una manera
immediata presentar aquesta proposició de llei perquè d’alguna
manera es pogués aprovar allò en què -crec- tots estam d’acord.

És veritat que també els he de recordar que malgrat aquesta
tal vegada petita discrepància que hagi pogut tenir el Sr. Melià
i nosaltres en el tema del que podia recollir l’esmena en el
decret Nadal, fa un any, ara, i una setmana, és a dir un any i una
setmana, que es tramita el decret Nadal en aquest parlament i tal
vegada, si ens haguéssim posat d’acord, possiblement aquest
tema estaria esmenat fa molts de mesos, no aniríem al mes de

desembre, anem al mes de febrer de l’any passat quan en aquest
parlament es va presentar un decret precisament per donar
solucions a temes excepcionals. Vàrem pensar que era un bon
moment precisament per pensar en aquestes urbanitzacions i tal
vegada és veritat -com diu el Sr. Melià- que no ho vàrem pensar
del tot, però ja vàrem pensar precisament en aquests
ajuntaments que tenien aquest problema.

Pel que fa referència al Partit Socialista, miri, crec que avui
no és un tema de... que ara ens haguem de retreure absolutament
res. Vostès votin el que trobin que hagin de votar, però no ens
justifiquin o no vulguin semblar que nosaltres vàrem estar en
contra en un moment donat d’aquest punt. El Partit Popular mai
no ha estat en contra d’això, tot el contrari, és que a més tenim
batlles, aquí hi ha el batlle de Llucmajor que ha defensat
constantment que s’arreglàs aquest tema, hi ha hagut batlles
com el d’Alcúdia que també ho han defensat perquè pateixen
aquest tema. Per tant, són batlles de molts de municipis de
distint color polític que saben que pateixen aquesta situació.

Aleshores crec que no es pot retreure absolutament res al
Partit Popular perquè repetesc el Partit Popular fa un any i una
setmana, en la tramitació del decret Nadal, ja va posar o va
intentar posar solució a això.

Per últim i per acabar només faria un prec, no sé a qui, però
faria un prec: que aquesta llei sigui més àgil i no dugui el temps
de tramitació que ens ha duit el decret Nadal perquè aleshores
d’aquí a un any aquestes solucions puntuals, aquests temes
puntuals encara no (...) donat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta presidència entén que es pot considerar aprovada
per assentiment, és així? 

Doncs, no havent-hi més temes, s’aixeca la sessió.
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