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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Sóc titular a partir d’avui.

I. Debat conjunt i votació dels escrits RGE núm.
1923/12, presentat pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, pel qual se
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals recapti la presència del conseller de Presidència,
per tal d'informar sobre la reorganització del sector públic
instrumental; i RGE núm. 2493/12, presentat pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, pel qual se solAlicita que la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals recapti la presència del conseller
de Presidència, per tal d'informar sobre la primera fase del
projecte de reestructuració del denominat sector públic
instrumental de la CA que contempla l'acomiadament de
400 treballadors, aprovat pel Consell de Govern de dia 30
de març.

EL SR. PRESIDENT:

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en el
debat conjunt i votació dels escrits següents: RGE núm.
1923/12, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual es solAlicita que la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, mitjançant el
president del Parlament, adopti l’acord de recaptar la presència
del conseller de Presidència, per tal d’informar sobre la
reorganització del sector públic instrumental; i RGE núm.
2493/12, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se solAlicita que la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, mitjançant la
Presidència del Parlament, adopti l’acord de recaptar la
presència del conseller de Presidència, per tal d’informar ...

(Remor de veus)

... sobre la primera fase del projecte de reestructuració del
denominat sector públic instrumental de la CA que contempla
l’acomiadament de 400 treballadors, aprovat per Consell de
Govern de dia 30 de març.

Fixació de posicions per part dels grups parlamentaris.
Primer, pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca té la paraula el diputat Sr. Nel Martí per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument. El Govern ha
elaborat i ha presentat un pla de reestructuració del sector públic
instrumental, basat en una reducció d’ens públics, de consorcis,
d’empreses públiques, a través de la fusió o l’eliminació
d’algunes d’aquestes. Aquesta reestructuració ha suposat ja

l’acomiadament o la no renovació de multitud de treballadors
públics.

Des del nostre grup ens interessa conèixer en quin estat es
troba aquesta reestructuració, la primera fase i les fases que es
tenen previstes; quins criteris ha seguit el Govern a l’hora
d’elegir els treballadors i/o els llocs de feina que vol o dels
quals ha prescindit; quina és l’activitat i el funcionament en
aquests moments dels ens públics en tot aquest procés de
reestructuració, si se segueix amb l’activitat i el funcionament
habitual, si es mantenen els objectius o, en canvi, s’ha pres una
decisió determinada en aquest procés de reestructuració. Volem
saber també si el calendari que s’havia presentat en aquesta
mateixa comissió es ca complint, ... En definitiva, en quina
situació, en quin moment es troba el procés de reestructuració
que el Govern va anunciar i que crec que el Parlament ha de
conèixer, no només per una funció de control, sinó també per
una funció de conèixer aquest importantíssim canvi en el sector
públic instrumental.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. SERRA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Per manifestar el nostre vot favorable
i la nostra postura a favor d’aquesta iniciativa de compareixença
del conseller de Presidència per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, ja que
coincidim en els arguments que aquí s’han exposat. 

Creim que un pla tan important com és el de reestructuració
del sector públic instrumental mereix com a mínim la presència
en aquesta comissió del conseller de Presidència per retre
compte de com s’està executant, donant que tal i com ha dit el
portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula, ja s’han
produït a dia d’avui, multitud d’acomiadaments de personal al
servei del sector públic.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Prenc la
paraula en aquest debat per marcar la posició del meu grup en
relació a aquesta proposta. He d’anunciar el nostre vot en contra
per considerar-la absolutament innecessària, i m’explicaré.

En aquesta comissió, en aquesta casa i en aquest plenari hem
discutit, parlat i contrastat distintes opinions sobre el que ha de
ser l’administració i en particular sobre com ha de ser, no
l’administració, sinó el sector públic instrumental. Crec que
tothom coneix la idea de reestructuració que el Grup
Parlamentari Popular, i també el Govern, té sobre aquesta
qüestió, i són pràcticament coincidents.
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I hem tengut oportunitat de contrastar-ho en distintes
ocasions, mitjançant l’aprovació de distints decrets llei i a través
dels seus debats. Hem de recordar l’1/2011, un debat que es va
generar també sobre el sector públic instrumental perquè era
objecte del decret llei; el Decret Llei 5/2012, on també es va
generar debat sobre qüestions relacionades amb el sector públic
instrumental; i en el dia d’ahir també un debat important entorn
a aquesta qüestió, amb motiu de l’aprovació del Decret 10/2012.

Però no només això, sinó que fa pocs mesos i a instàncies
dels grups parlamentaris de l’oposició, va comparèixer en
aquesta comissió el director de l’Oficina de Control
Pressupostari, Sr. Joaquín García, no només perquè fos valorada
la seva capacitat entorn al càrrec que ocupa, sinó també per
explicar el pla d’actuació entorn a la reestructuració del sector
públic instrumental. Els grups parlamentaris de l’oposició varen
tenir oportunitat de demanar al Sr. García qualsevol qüestió
relacionada amb aquest àmbit i em remet al Diari de Sessions,
allà on ell precisament va retre compte del pla d’actuació, del
període temporal previst per al seu desenvolupament i de la
reestructuració a les empreses i de quina manera els ha
d’afectar.

Per tant, dit això i vistes les compareixences que també hi ha
hagut en aquesta seu parlamentària per part dels consellers i fent
referència altra volta als debats parlamentaris que s’han originat
amb motiu d’aquesta qüestió, res no ha canviat entorn a la
decisió del Govern de reestructurar el sector públic
instrumental, en res no s’ha desviat d’aquell pla d’actuació i, per
tant, tot continua segons el previst.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Passam a la votació.

Votació de l’escrit RGE núm. 1914/11.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Per tant, es rebutja que es recapti la presència del conseller
de Presidència per tal d’informar sobre la reorganització del
sector públic instrumental.

Ara passam a la votació de l’escrit RGE núm. 2493/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Per tant, es rebutja que es recapti la presència del conseller
de Presidència per tal d’informar sobre la primera fase del
projecte de reestructuració del denominat sector públic
instrumental de la comunitat autònoma que preveu
l’acomiadament de 400 treballadors, aprovat pel Consell de
Govern dia 30 de març.

II. 2) Proposició no de llei RGE núm. 4270/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desnonament de les
oficines del Consell Consultiu.

Ara hi ha una alteració de l’ordre del dia i passam a la
Proposició no de llei RGE núm. 4270, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al desnonament de les oficines del Consell
Consultiu. Per tal de defensar-la té la paraula la Sra. Pilar Costa
per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, volem anunciar que, com que
se’ns ha anunciat abans de començar aquesta comissió, que a
dia d’avui el Govern havia pagat encara que fos in extremis els
lloguers pendents que van provocar l’ordre de desnonament de
les oficines del Consell Consultiu del carrer Rubén Dario, núm.
12 de Palma, el Grup Socialista retira aquesta proposició no de
llei, però volem dir que seria bo que en un futur immediat
parlem sobre la ubicació definitiva del Consell Consultiu,
l’idoni seria que tengués un edifici propi, com passa amb tots
els consells consultius d’aquest país.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Donat que es retira i s’ha exposat el motiu, no tenc res més
a afegir.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

I. 1) Proposició no de llei RGE núm. 4269/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a infraestructures mínimes
en sanitat i educació a l'illa d'Eivissa.

Passam idò ara al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 4269/12 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a les
infraestructures mínimes en sanitat i en educació a l’illa
d’Eivissa. Té la paraula el Sr. Xisco Tarrés per un temps de deu
minuts.
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EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc dir-li a vostè, Sr.
President, que si em diu “Xisco” em mallorquinitzarà i dit per
un president de Menorca no és el que més ens agrada, no? Seria
Xico. És una broma.

Aquesta proposició no de llei ve arran d’una moció en el
Consell d’Eivissa i aprovada conjuntament pels dos grups que
formen el Consell Insular d’Eivissa, PSOE, Pacte i Partit
Popular. És un acord quant a infraestructures mínimes que es
necessiten i que es demanen per a l’illa d’Eivissa per a aquesta
legislatura. I, com dic, vull remarcar una vegada més que ve
aprovada per unanimitat pels dos grups.

Per què es fa això? Perquè a Eivissa sempre hem patit una
manca d’infraestructures i en aquest cas fonamentalment
infraestructures sanitàries i educatives, i vull recordar que en els
darrers anys a totes les illes s’han inaugurat nous hospitals, a
Eivissa tots vàrem estar d’acord que feia falta un nou hospital
que està a prop de ser acabat i en aquests moments porta
pràcticament paralitzat ja més d’un any. I per altra banda, quant
a infraestructures educatives, estam en la mateixa situació, sense
projectes nous que a Eivissa ens fan falta any rere any perquè
sempre hem anat darrera de les necessitats i quan dic que hem
anat per darrere les necessitats, faig referència als darrers vint
anys fonamentalment, perquè la població ha crescut més de
pressa que la capacitat que teníem les mateixes institucions de
fer noves infraestructures educatives. 

Amb això vull deixar clar que jo no culp a cap govern.
N’han passat del Partit Popular, n’han passat del PSOE i pacte
i sempre hem anat per darrere en infraestructures educatives
perquè ningú no podia controlar els creixements tan grossos de
gent que ens arriba de fora a l’illa d’Eivissa. 

Per això mateix deia que estaven aturades aquestes dues
infraestructures, però també n’hi hem d’afegir una altra, quan
parlam d’infraestructures sanitàries vull recordar que juntament
amb la licitació i l’adjudicació del nou hospital d’Eivissa, es va
fer la licitació, l’adjudicació i la construcció del nou centre de
salut de Sant Josep, centre de salut que avui porta un any acabat,
que només li falta obrir portes i que està dins el nucli urbà de
Sant Josep. Sant Josep té diferents parròquies, nosaltres ho
coneixem com a parròquies, no sé si a Mallorca i a Menorca
també es diuen parròquies, a la península serien pedanías, que
sí tenen el seu centre de salut, com són Cala Bou, Sant Jordi,
però no així Sant Josep. Per tant, és un centre de salut que és
molt necessari que es posi en funcionament aviat.

I per tot això volíem instar que el Govern, amb la solAlicitud
conjunta que puguin fer els diputats d’aquest parlament, perquè
aquestes infraestructures mínimes es posassin en funcionament
i acordàssim que s’havien de fer al llarg d’aquesta legislatura.

Res més com a primera intervenció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Xico Tarrés. Torn de fixació de posició?
Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de res dir que donarem
suport, sense cap dubte, a aquesta proposició no de llei que
presenta el Partit Socialista Obrer Espanyol.

He de dir també que ens alegra molt que el Consell Insular
d’Eivissa hagi estat capaç, sigui capaç d’acordar de forma
conjunta les infraestructures mínimes en sanitat i educació que
són necessàries per a l’illa i traslladar-les al Govern de les Illes
perquè en pregui nota, perquè les consideri prioritàries per a
aquesta illa.

Crec que hauria de ser el model a seguir. Crec que el Govern
hauria de ser capaç de recollir la sensibilitat de cada una de les
illes a través dels consells insulars i convertir-les en prioritats de
govern. En un moment de crisi com el que vivim, sense cap
dubte, una de les eines i instruments millors és el de planificar.
Davant la manca de recursos, planificar vol dir prioritzar,
establir allò que és prioritari enfront d’allò que pot esperar. I en
aquest cas és fonamental que aquesta planificació sigui una
planificació participada, a través de les institucions, dels
consells insulars i a través també de la societat civil implicada.

En aquest cas he de dir que moltes vegades trobam a faltar
aquesta visió de planificació i participació per part del Govern.
Ho veim a Menorca també en infraestructures bàsiques
relacionades amb el món sanitari i el món educatiu. Ho veim per
exemple amb el canvi constant d’ubicació d’una futura escola
d’adults per a Menorca. Ho veim també en el canvi d’ús o no
execució d’allò que s’havia previst en l’ús sociosanitari de
l’antic hospital Verge del Toro. I ho veim en moltes altres
infraestructures que no segueixen lamentablement aquest camí
de la unanimitat en el consell insular i traslladar-lo al Govern de
les Illes.

És per açò que, lògicament ja he dit al començament que
donarem suport a aquesta proposta, però també vull comunicar
i informar que la nostra idea és que aquesta proposta es faci
extrapolable, no avui, no aquí, però extrapolable com a
dinàmica de feina en el conjunt de les illes, perquè creim que
efectivament, són els consells que han de prioritzar i el Govern
ha de ser sensible a aquestes prioritats que estableixen cada un
dels consells.

Per tant, res més. Donar suport a la iniciativa i dir que
efectivament, aquesta dinàmica la volem extrapolar al conjunt
de les illes que formen aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nel Martí. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Miquel Jerez per un
temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Prenc
novament la paraula en nom del meu grup per posicionar la veu
del mateix relacionat amb aquesta proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Socialista. En primer lloc he
de dir que celebram la presentació d’aquesta iniciativa perquè
ens donarà la possibilitat de poder explicar, no de manera
detallada, però sí d’una manera, entenc jo, suficient l’estat
d’evolució de tots aquests projectes que fa esment la proposta
i el grau d’execució, que crec que en aquests nivells de
legislatura molts ho poden considerar insuficient, però és
veritablement important d’acord amb la situació econòmica en
què ens trobam.

Vull començ pel primer, per la unitat d’assistència
d’hospitalització setmanal a què fa referència el Grup
Parlamentari Socialista, l’anomena tercera planta de la unitat
d’hospitalització. És una planta que s’obre de dilluns a
divendres, sempre hi quan les necessitats del centre hospitalari
així ho requereixin, i es tanca quan no hi ha prou demanda de
serveis, com pot ser època de Nadal, Setmana Santa, quan es
produeix un descens important de l’activitat quirúrgica que està
programada.

En relació amb el nou Hospital de Can Misses, l’actual
gerència, la conselleria ha inclou unes propostes de millora del
propi centre i els modificats que havien realitzat els
professionals en el projecte, a més d’incorporar el projecte de
radioteràpia, per incorporar la inclusió d’aquests modificats,
s’ha alterat l’ordre de la construcció, no s’ha aturat la
construcció. I amb l’objectiu de no paralitzar les obres, s’ha
continuat a zones exteriors, com per exemple la construcció de
la central energètica.

En tercer lloc, el centre de salut de Sant Josep per unes
qüestions contractuals va lligat al projecte del nou hospital de
Can Misses i per tant, ve condicionat perquè efectivament es
posi en marxa aquest centre.

I en relació amb la necessitat que l’actual hospital de Can
Misses es converteixi en un centre sociosanitari, miri, és una
proposta del Partit Socialista, una proposta que el Grup
Parlamentari Popular no veu amb mals ulls, és una idea
interessant per estudiar i valorar, és una idea susceptible de ser
solvent i en cap moment no s’ha de descartar. Jo crec que el que
hem de fer en aquest cas és sotmetre-ho al criteri dels
professionals i saber els usos que en aquell centre, una vegada
posat en marxa el segon hospital, se li pot donar. Per tant, en
aquest sentit hi estam d’acord.

En matèria educativa crec que s’han produït, especialment
les darreres setmanes, notícies importants que ens diuen que
s’està en el camí encertat. Aquestes infraestructures són
absolutament necessàries, imprescindibles, ja ho reconeixem a
l’illa d’Eivissa després d’una legislatura en matèria educativa
precària i, per tant, tant Sa Bodega com Es Pratet com el segon

institut de Santa Eulària doncs han de ser, com dic, uns
projectes que han de veure llum durant aquest present
legislatura.

Per tant, com dic, celebram la presentació d’aquesta
proposició no de llei, però dir-los el següent, crec que podem
arribar a coincidències importants, no obstant això, sempre ens
trobam el mateix, amb el condicionant quan anam a executar
obres, el condicionant econòmic. Nosaltres estaríem
absolutament dispostos a aprovar aquesta proposició no de llei,
però crec que és de justícia fer-ho, les infraestructures que en
aquests moments aquí es contemplen són infraestructures que
estan perfectament reconegudes a nivell social, institucional,
com a una necessitat immediata i, per tant, jo li proposaria al
grup proposant fer una alteració de la proposta en el sentit que
les incorporàssim, sempre i quan les qüestions econòmiques així
ho permetin.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions, Sr. Xico Tarrés?

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, vull agrair
al PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, amb la
persona del Sr. Martí, la proposta que ha fet i l’agraïment que ha
tengut cap aquesta proposta, cap aquesta PNL que, com dèiem,
venia d’una moció conjunta de tots els grups del Consell
d’Eivissa. 

Quant al que diu el diputat del Partit Popular Sr. Jerez, miri,
jo li diré una cosa, jo no som aquí per decidir si hem de posar
una cosa més o no, nosaltres feim una proposta i ve d’Eivissa,
que ho facin com vulguin, però que ho facin. Jo sé que la
nostra... hauríem de dir, no, no estam d’acord i ha de ser com és,
no, que sigui com sigui, la posi com vulgui vostè la moció, li
afegeixi tot el que vulgui, però que en aquesta legislatura estigui
fet. Per quina raó? Perquè són coses que poden estar fetes. 

Jo entenc que vostè quan ve una proposició d’aquestes agafa
i se’n va a les conselleries i demana la informació de les coses,
però jo li garanteixo que li donen informacions que per ventura
no són reals, perquè vostè sap que jo visc davant del nou
hospital, em separen vuit metres de l’obra del nou hospital, és
l’ample del carrer que ens separa i quan el conseller ve i diu, no,
les obres no estan aturades, es continua fent feina, no és veritat,
estan aturades fa molts de mesos i hi ha dues persones que són
guardes i guarden que ningú no pugui entrar i es pugui endur les
coses, però clar, varen contestar això mateix fa uns mesos i el
Consell d’Eivissa sempre va callar davant aquesta idea que no
estava paralitzat i varen ser periodistes, en aquest cas crec que
va ser el Diari d’Eivissa, exactament, que ho va treure i crec que
vostè deu conèixer notícies com aquestes que deien, Salud niega
otra vez que la obra del nuevo hospital esté paralizada. I el
mateix deia, las obras del nuevo hospital de Can Misses están
paradas desde hace almenos cuatro meses. Perquè clar, ells se
n’anaven, que no viuen, el Diari d’Eivissa no està a vuit metres
sinó que està a 200 metres de l’obra i diuen, no, no, aquí no hi
ha gent fent feina i els mateixos guardes són els que diuen, no,
és que fa tants de mesos que no hi ha ningú fent feina. 
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Jo ho puc entendre, si vostè em diu, és que no hi ha sous, no
hi ha recursos econòmics per tirar endavant, d’acord, jo ho
entenc, el problema és que a la societat d’Eivissa li diuen que no
està aturat, que hi fan feina. Miri si s’hi fa feina, s’havia
d’acabar i s’havia d’inaugurar fa un any. Si no hi ha recursos
econòmics està molt bé, però parlam d’un centre de salut de
Sant Josep que està acabat, que l’únic que s’ha de fer és obrir
les portes, traslladar els metges d’on són al nou. Pot tenir un
petit augment? Segurament tendrà un cost un poc superior
mantenir un centre que té més metres quadrats, que potser que
tengui més serveis que els que tenen actualment, però clar, si
parlam d’una comunitat que a altres llocs sí ho ens trobam amb
un problema, que és de prioritzar. I a Eivissa, en aquest cas,
deim que estam en desavantatge respecte de les altres illes a
nivell sanitari. Estic convençut, estic convençudíssim que això
vostè ho coneix. 

Quan parlam d’infraestructures educatives, miri, vostè és
d’un municipi que és Santa Eulària del Riu i vostè és amic de
l’alcalde de Santa Eulària.  Jo, un alcalde, qualsevol persona que
guanyi unes eleccions, sigui del partit que sigui, li tenc un
respecte terrible i a aquesta persona se li ha gasta la saliva dient
i reclamant un segon institut que és molt, molt necessari, i vostè
sap, vostè segurament hi era, que en un acte fet per l’actual
president del Govern, Sr. Bauzá, en precampanya o en
campanya electoral i després ja governant a Eivissa va dir que
el segon institut era una necessitat, una prioritat per al Govern.
Clar, en el moment que això s’ha dit, l’anunci que ens trobam
a Eivissa és que un institut que no s’havia demanat, com s’ha
demanat amb els anys que fa el de Santa Eulària, ha passat per
davant, que és l’institut de Marratxí. Clar, això ha creat molt
malestar dins la gent del seu partit de l’Ajuntament de Santa
Eulària a Eivissa.

Per tant, aquí posam si tenim o no tenim la necessitat
d’aquestes infraestructures. Ens trobam, jo crec, que des del
Partit Popular li poden dir com vulguin perquè crec que salvaran
un poc la cara del president del consell perquè a Eivissa estam
acostumats que Mallorca sistemàticament li parteixi la cara,
com es diu amb tota l’estima del món, perquè cosa que reclama,
cosa que no ve, cosa que no té. Jo pensava que fins i tot avui ell
seria aquí per poder dir, venga, donem suport a això que ho hem
fet conjuntament. Jo sé que ell té tota la confiança en vostè i que
vostè el representa molt bé, però pensava que possiblement hi
seria perquè totes aquestes coses es poguessin tirar endavant
aquesta legislatura. 

Ens diuen, a l’escola de Sa Bodega ja hi ha un anunci que es
reprendran les obres, ja han arribat a un acord. Un acord
imminent i vostè ho diu, però clar, avui encara no hi treballa
ningú, però aquest acord havia arribat fa, miri, notícia de 21 de
febrer, el Govern reclamará el lunes la construcción del
colegio de Sa Bodega tras un año de paralización. Si som a
setembre i aquesta notícia era de febrer ja no portam un any de
paralització, ja portam un any i set mesos de paralització o sis
mesos, si compt bé. És el que hem de saber, si tot això serà així
o no, però mentre veim que a altres llocs tant de l’illa de
Mallorca com de l’illa de Menorca sí que es poden anar fent
infraestructures i a Eivissa estam aturats, no en començam cap
pel mateix, ens passa amb infraestructures a nivell nacional.
Vull dir, un parador que ens costat una milionada en aquests
moments està aturat perquè només falta un milió i per ventura

ens hem gastat dotze o tretze, i està aturat i s’acabarà podrint i
s’acabarà caient i s’acabarà perdent tots els recursos.

Per tant, l’únic que voldria dir, per acabar, perdonin -no sé
com estic de temps, supòs que bé-, feia referència vostè, Sr.
Jerez, també de la tercera planta de l’actual hospital. Nosaltres,
quan es va aprovar la moció hi va haver la discussió sobre si la
tercera planta havia d’estar oberta o no, i no és una discussió
política, és una discussió tècnica, han de ser els metges, han de
ser els tècnics els que diguin si és necessari o no, i crec que són
els metges de l’hospital els que diuen que és necessari que
estigui obert. Des de la conselleria es diu, quan estem més
apurats, l’obrirem. Val, d’acord, però vostè sap que passam
molts de mesos a Eivissa que tenim molts de malalts pels
passadissos de l’hospital de Can Misses i la tercera planta està
tancada mentrestant. Què és un cost? Sí, però jo crec que està bé
que els diputats, tant d’un partit com de l’altre, reclamem al
Govern que es facin aquelles coses que pensam que són
necessàries, no crec que sigui extremadament necessari que
defensem els nostres governs de la manera que a vegades es fa
perquè a Eivissa ja no passa això.

El que és necessari és necessari i ho hem de reivindicar tots
junts, perquè si no, no serà possible. Un acord que ve per
unanimitat d’una institució com és el Consell d’Eivissa es pugui
prendre per unanimitat a una institució com és el Parlament de
les Illes Balears.

Res més, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò, entén aquesta presidència que en
conseqüència quedaria aprovada per unanimitat aquesta
proposició no de llei amb la incorporació.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President, m’agradaria que ens donàs un minut, no
suposarà la no aprovació d’aquesta moció, ja ho avanç, aquesta
proposició no de llei, però en qualsevol cas si vostè em donàs
només un minut per intentar ubicar, si així ho considera el
portaveu del Grup Parlamentari Socialista aquest afegit que sí
que m’agradaria introduir. Però en qualsevol cas, insistesc, no
ens oposarem a l’aprovació d’aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Si és per explicar només la incorporació ...
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Simplement com ha de quedar el redactat, res més que això.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, en conseqüència entén aquesta presidència que queda
aprovada per unanimitat la Proposició no de llei RGE núm.
4269/12. No?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President, li deman la paraula simplement per dir com
ha quedat finalment el redactat per tal que consti en el Diari de
Sessions. La redacció seria la següent: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears que durant la present
legislatura s’assoleixin els següents objectius en matèria de
infraestructures sanitàries i educatives a l’illa d’Eivissa sempre
i quan les circumstàncies pressupostàries així ho permetin -dos
punts- ... 

(S’escolta una veu de fons que diu: “disponibilitat o
circumstàncies?”)

... les disponibilitats pressupostàries així ho permetin”.
Possiblement sigui més correcta la redacció en aquest sentit. I
la resta de la proposta quedaria exactament igual.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Per tant, com he dit abans, quedaria
aprovada per unanimitat la Proposició no de llei RGE núm.
4269/12.

II.3) Proposició no de llei RGE núm. 5441/12, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de traducció
judicial a les Illes Balears.

Per acabar passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 5441/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
de traducció judicial a les Illes Balears. Té la paraula el Sr.
Miquel Jerez, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Supòs
que no esgotaré la totalitat del temps que se m’atorga perquè és
un fet puntual que no té massa misteri. Crec que tots estarem
d’acord que és necessari instar el ministeri que pertoqui quan
aquí una competència que no és pròpia de les Illes Balears es
detecti una anomalia o un dèficit, i aquest és el cas. Hem
detectat que a l’Administració de Justícia, i en particular a l’illa
d’Eivissa, existeix un dèficit en matèria de traducció, hi ha
hagut distints procediments que s’han vist obligats a ser
suspesos, amb totes les incomoditats que això significa a les
distintes parts i a la mateixa administració de Justícia, perquè no
estava garantit el servei de traducció en el moment en el qual la
vista s’havia de celebrar. Per tant, nosaltres consideram que això
és un anormal funcionament de l’Administració de Justícia i,
per tant, és una anomalia que ha de ser inevitablement remeiada.

Com és diu la part expositiva, a l’empresa SeproTec se li va
adjudicar el passat 1 de maig aquest servei i en el cas d’Eivissa
i de Menorca les traduccions que aquesta empresa oferia se
solien practicar telefònicament o a través de conferències i en
alguns casos amb assistència presencial, que seria sempre el
desitjable. Aquesta empresa té seu a l’illa de Mallorca i compta
amb un total de vuit traductors. És cert que l’Administració de
Justícia té un gran volum de feina i un gran volum de treball, i
la qüestió és saber si veritablement vuit interpretes i vuit
traductors són suficients per donar resposta a tota aquesta
demanda de l’Administració de Justícia, i possiblement la
resposta sigui que no.

Per tant, davant aquesta insuficiència de mitjans, el Grup
Parlamentari Popular ha decidit presentar aquesta proposició no
de llei instant el Ministeri de Justícia, a través de la Gerència
Territorial de Justícia, a reforçar el servei de traducció a les Illes
Balears de tal manera que es garanteixi la traducció a les parts,
a l’òrgan jurisdiccional, un servei òptim, un servei adequat
perquè no es produeixin anomalies a l’Administració de Justícia
a les Illes Balears. Aquest és un dels dèficits que hem detectat
i n’hem presentat més d’una de proposició en aquest sentit, i
aquesta comissió tendrà la possibilitat de substanciar-les en les
properes setmanes. Per tant, deman que els grups parlamentaris
siguin sensibles a aquesta proposició i l’aprovin sense cap tipus
de complex.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Pilar Costa, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc dir que donarem
suport a aquesta proposició no de llei del Grup Popular si bé ens
hagués agradat, i per això li proposam ara al portaveu del Grup
Popular, que fermi o vagi més enllà del que diu la proposició no
de llei o la part propositiva; perquè, clar, no és un problema el
que tenim ara de reforçar el servei de traductors, el problema és
que no es fan traduccions presencials, es fan, en molts de casos,
de forma telefònica, cosa que per cert pot afectar la validesa
d’un procés en alguns casos, però aquest és un altre debat, entre
d’altres coses perquè el secretari o la secretària judicial no pot
donar fe que la persona que es troba a l’altra banda del telèfon
és qui diu que és.

Però en fi, dit això, que crec que és important, estam d’acord
que no és només que es reforci el servei de traductors, jo propòs
que on diu la proposició no de llei “per tal de garantir un
adequat i òptim servei”, puguem afegir-hi “un òptim servei
presencial de traducció en els processos judicials tramitats a les
Illes Balears”. Perquè, efectivament, a dia d’avui, en alguns
casos, també ho hem de dir, en alguns casos es fan aquestes
traduccions telefònicament i sobretot a l’estiu és on trobam
aquest problema de forma molt més greu a les illes menors,
especialment a Eivissa i crec que també en el cas de Menorca.
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Per això, donam suport a la proposta i esperam també que en
un futur puguem tirar endavant propostes conjuntes en temes
relacionats amb l’Administració de Justícia i li vull dir al
portaveu del Grup Popular que esperam també que la propera
proposició no de llei que nosaltres reiteram i que va ser
rebutjada l’anterior període de sessions, una vegada que el
Govern central ha reafirmat la seva voluntat de construir uns
nous jutjats a Eivissa, que és la reclamació més històrica de tota
la justícia de les Illes Balears, la més històrica, però a la que
menys cas se li fa, esperem que ara el Govern central -u- ho posi
en els pressuposts de l’any que ve, 2013 i -dos- que el Grup
Parlamentari Popular de les Illes doni suport que es construeixin
d’una vegada els jutjats d’Eivissa en el solar destinat per fer-ho,
en el solar de Sa Graduada, i que l’ajuntament va aprovar
l’anterior legislatura fer la permuta. 

Perdó per haver-me desviat una mica del tema, però ho
havíem d’aprofitar. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel
Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. També vull anunciar que el
nostre grup donarà suport a aquesta iniciativa, però també vull
dir, posar de manifest, que ens sorprèn que una proposta tan
concreta, en un àmbit tan específic que depèn, ara per ara, del
Ministeri de Justícia es proposi, es formuli d’aquesta forma que
sembla més una proposta vinguda d’un despatx d’advocats o
d’un gabinet jurídic que no una proposta d’un grup polític per
defensar una situació no tan concreta sinó més general. Em
sorprèn quan el mateix grup doncs no té la mateixa sensibilitat
quan es presenten proposicions no de llei on es reclama a
l’Administració Perifèrica de l’Estat a les Illes que garanteixi
els drets lingüístics dels catalanoparlants i dels
castellanoparlants a les Illes. Em sorprèn aquesta diferència de
posició en un cas i en un altre quan l’esperit d’una proposició i
de les que esmentàvem quant als drets dels catalanoparlants i
castellanoparlants a les Illes hauria de ser el mateix. En
qualsevol cas, és una realitat, és un dèficit i estam d’acord que
s’ha de reclamar a l’Estat que aquest dèficit es pugui resoldre.

Coincidesc totalment amb l’afegit del Partit Socialista Obrer
Espanyol en el sentit que no només podem reclamar o hem de
reclamar que s’incrementi, es garanteixi un servei de traducció
en tot moment sinó que aquest sigui presencial, que a les illes de
Menorca i d’Eivissa sigui presencial perquè crec que és difícil
garantir un procés judicial si aquest no es fa amb un traductor -
com deia- presencial. 

Per tant donarem suport però també recomanam que aquesta
proposició no de llei incorpori la necessitat que les traduccions
siguin efectivament presencials.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contradiccions, Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Contradiccions, cap, tot al contrari;
coincidències, moltes. I efectivament no em queda cap més
obligació que agrair als grups parlamentaris el suport que es
dóna a aquesta iniciativa parlamentària per tal de palAliar un
dèficit més que manifest.

I els he de dir que sense cap tipus de complex, sinó tot el
contrari, amb moltíssima coherència i sentit comú, estaríem
totalment d’acord a incorporar la paraula “presencial” després
de “servei”, de tal manera que la reivindicació al ministeri sigui
molt més ampla, sigui molt més exigent, sigui molt més intensa,
i se li doni resposta definitiva, no només en aquesta qüestió sinó
una resposta molt més eficaç, molt més eficient i una resposta
que dóna, jo diria, moltíssimes més garanties a les parts i al
mateix òrgan jurisdiccional a l’hora de determinar les qüestions,
perquè la traducció, evidentment, en un acte únic és una
traducció en què, evidentment, les sensacions que reben uns i
altres són totalment distintes de les que puguin rebre a través
d’una cridada telefònica o a través d’una conferència, qüestió
també molt important en els procediments judicials.

Reiteram l’agraïment i confiam que el ministeri sigui
sensible a aquesta petició i puguem veure traduccions
presencials a totes les illes allà on s’hagi de menester.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant entén aquesta presidència que
quedaria aprovada per unanimitat amb la incorporació de la
proposta del Partit Socialista.

I com quedaria redactada la...?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President. Quedaria redactada de la següent manera:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia..., a través, o mitjançant, la gerència territorial, a
reformar el servei de traductors per tal de garantir un adequat i
òptim servei presencial de traducció en els processos judicials
tramitats a les Illes Balears.”

És a dir, incorporaríem, després de la segona paraula
“servei” la paraula “presencial”.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies.

En conseqüència quedaria aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei 5441/12.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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