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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Rosamaria Alberdi.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Antònia Vallés substitueix Rosa Maria Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 4662 i 4793/11.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4662/11, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a reparació del Racó de la Memòria
de Porreres.

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4662/11 del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a reparació del racó de la
memòria a Porreres.

Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Fina Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bones tardes a tots i a totes. Gràcies, Sra. Presidenta.
Aquesta proposició no de llei va dirigida bàsicament que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears
a reparar el que nosaltres consideram que ha de ser reparat,
perquè és un espai de memòria històrica, ja reconegut pels
historiadors, que va ser malmenat des de fa un parell de mesos.

A finals de l’any noranta, perquè vostès coneguin una mica
la història d’aquest espai, a la nostra comunitat autònoma es va
començar a estudiar d’una forma molt sistemàtica per diversos
historiadors formats a les nostres illes, tot el tema de la memòria
història i la memòria democràtica de la nostra comunitat
autònoma, i un dels espais més característics d’aquesta memòria
és l’Oratori de Santa Creu situat en el municipi de Porreres.

Efectivament, la memòria colAlectiva, comunitària i popular
de Porreres sabia molt bé, coneixia, perquè moltes de les dones
i els homes ja majors, quan eren més joves coneixen molt bé
que en aquell espai, en aquell oratori, a l’esplanada que hi ha
darrera l’Oratori de Santa Creu allà durant la matinada es
produïen afusellaments. I era una cosa coneguda pel poble i és
la fortuna d’aquests historiadors perquè han recollit aquesta
memòria oral i ara afortunadament ja és una memòria colAlectiva
perquè ja s’ha escrit i s’ha reconegut.

Doncs en aquest espai, en aquesta explanada, a finals de
l’any noranta -insistesc-, un dels historiadors es va preocupar
molt perquè havia desaparegut una porta que encara tenia els
forats de les bales que es produïen quan s’afusellaven les
persones. I es va preocupar, va investigar on era aquella porta i
afortunadament el mossèn d’aquell oratori li va dir que ell per
preservar aquella història, per preservar aquella memòria,
l’havia treta i guardada. 

L’any 98-99 en aquest indret es comencen a celebrar uns
actes perquè en aquest espai es commemori aquelles persones
que varen lluitar per un govern democràticament elegit i
legalment constituït i que havien estat precisament afusellades
per aquest motiu. Fins que l’any 2006, aquest escenari o aquest
ritual que s’estava realitzant, aquesta acció que es realitzava
anualment, es converteix en un acte de l’ajuntament, on tots els
partits polítics donen suport que efectivament aquest espai sigui
habilitat, sigui dignificat i que s’hi pugui reconèixer i que s’hi
puguin celebrar actes en nom de l’Ajuntament de Porreres i per
recordar la memòria democràtica d’aquest país i especialment
d’aquest municipi que se sentia molt lligat a aquesta història que
els acab de contar perquè eren molts encara els ciutadans i les
ciutadanes de Porreres que tenien en la seva imatge aquests fets.

Fins a finals de l’any 2009 i principis del 2010 Porreres, via
la Fundació de Memòria Democràtica del Govern de les Illes
Balears, aconsegueix un finançament per dignificar aquest
espai. La dignificació d’aquest espai ha estat una cosa molt
senzilla, quan jo dic dignificar aquest espai, no s’imaginin
espais de luxe, ni de grans esdeveniments, simplement era que
les aigües que venien de les muntanyes s’estancaven allà i el
que s’havia de fer era evitar que aquestes aigües quedassin allà,
elevar una mica el sòl i simplement posar-hi una pedra.

El 16 d’abril es va inaugurar aquest espai que ja té un nom,
Racó de la Memòria, on hi ha el mural de Frau, mural que es
considera un símbol de la memòria democràtica i un pannell
explicatiu del que havia succeït en aquest indret i es varen
restaurar les portes originals, amb els orificis de bala que encara
es poden veure.

El 27 d’abril es va celebrar un acte d’inauguració, on varen
participar pràcticament la totalitat dels regidors de Porreres,
molta gent del poble, familiars de persones que havien estat
afusellades allà, representacions del consell insular, del Govern
de les Illes, etc. 

El 27 de juliol -crec que va ser- va patir una agressió, es va
arrabassar el pannell explicatiu. Nosaltres pensam que un país
democràtic, com en aquests moments afortunadament en podem
gaudir tots, no pot tolerar que això passi d’una forma
absolutament (...) o que no es repari. De fet és considerat un furt
i així des de la policia municipal s’està investigant, però pensam
que les administracions democràtiques, les institucions el que
han de fer és reparar aquest lloc.

Mitjançant la reparació d’aquest lloc, enviam un missatge a
les persones que ho hagin fet que no ho consentirem, que no és
per aquesta via que s’han d’expressar les possibles ideologies o
les diferències que es puguin tenir amb els altres, o si no els
agraden aquests tipus d’espais.
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A més a més, tenim una llei orgànica de memòria històrica,
que també reconeix l’obligació de totes les administracions, i
parla del Govern central, de governs autonòmics i de municipis,
de donar a conèixer els fets succeïts des de la Guerra Civil a la
postguerra fins a la democràcia, i dignificar els espais
importants i significatius on s’hagin pogut produir fets històrics.

Per tant, nosaltres volem instar el Govern perquè colAlabori
econòmicament amb l’Ajuntament de Porreres a reparar aquesta
placa explicativa i que, efectivament, aquest espai, que es diu
Racó de la Memòria, quedi com volia que quedàs el municipi
que així ho va proposar a la Fundació de la Memòria Històrica.
No posam cap quantia, sabem que és temps de crisi. No estam
parlant d’una quantia excessiva, com quan es va fer per primera
vegada. Tot i així es pot reduir aquesta quantia, perquè el més
important jo pens que és missatge polític que pot donar aquest
parlament, de dir que a través d’aquests fets no podran destruir
aquestes commemoracions i que s’ha de reparar cada vegada
que es produeixi un fet que es pugui qualificar de vandàlic.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Cosme Bonet per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Parlam d’avui d’una proposició no de llei desgraciadament molt
d’actualitat encara ara, d’actualitat perquè estam parlant de la
restauració d’una placa, d’un monument o d’un recordatori
construït per fer record, per recuperar la memòria i hem de
parlar de recuperar la memòria perquè hi va haver massa anys
de silenci, desgraciadament.

Per altra banda també és un tema d’actualitat, ens agradi o
no, perquè precisament aquests dies s’està jutjant un jutge pel
fet d’haver volgut investigar els assassinats comesos després de
la Guerra Civil pels -diguem- vencedors d’aquella guerra. Uns
crims que tenen molt a veure amb allò que es commemora a
Porreres, en aquest indret, en el Racó de la Memòria, perquè
varen ser represàlies polítiques com a altres països com puguin
ser Argentina o Xile s’han investigat i aquí encara sembla ser
que encara no es pot fer. I és molt adequat perquè precisament
varen ser els primers mesos de l’any 1937 quan es varen
començar a produir els assassinats de la gent que resta en
aquesta fossa de Porreres, fa precisament ara 75 anys, un
número rodó.

Fets que evidentment es varen conservar boca a boca dels
assassinats que es varen produir en el marc d’una guerra civil
que a Mallorca no va arribat ben bé. Hem de recordar que
Mallorca sempre va ser zona nacional, per tant, la persecució i
els assassinats que es varen cometre no es poden excusar o no
es poden explicar com a represàlies de guerra, sinó directament,
com ha fet algun historiador, d’extermini del que pensava
diferent. Per tant, unes circumstàncies que varen forçar que
durant molts d’anys es mantengués el silenci i no estam parlant
d’un silenci polític, sinó que estam parlant del silenci de les
famílies, estam parlant de víctimes d’una violència sense sentit,
amb famílies que no han pogut tenir la seva gent mai localitzada

tan sols, per suposat, no enterrats. Per tant, no l’han poguda
honorar mai com fa una família normal.

Massa anys de silenci que aquesta democràcia nostra també
s’ha torbat molts d’anys en reparar. El fet que, com deia abans,
parlem del concepte de memòria, de recuperar memòria, vol dir
que hem de recuperar una cosa que ha estat a punt de quedar en
l’oblit. Vol dir que estam parlant d’uns fets històrics que s’han
tapat, que s’han emmudit durant massa temps.

No volem allargar massa aquesta intervenció. Pensam que
aquesta proposició no de llei demana suport per part del Govern
a un ajuntament, un suport que econòmicament pensam que no
ha de ser molt costós, per a una reparació d’un monument, un
indret, el Racó de la Memòria de Porreres que és l’únic
recordatori per a la família de les víctimes. Però al mateix temps
crec que l’aprovació d’aquesta proposició no de llei també ha de
significar un missatge d’aquest parlament de condemna i de
rebuig dels actes vandàlics de la destrucció d’un monument
d’aquest tipus.

Avui, senyores i senyors diputats, ens podem permetre
enviar un missatge a la societat balear contra la intolerància de
la gent que ha agredit un indret com aquest, però també un
missatge de reconeixement de les víctimes massa temps
oblidades i fer una reflexió final. La memòria històrica deixarà
de ser actualitat i passarà a ser història, i la podrem analitzar i
estudiar sense l’acritud del debat polític o del debat partidista,
quan no sigui un fet extraordinari que puguem reclamar que una
família vagi a honorar els seus morts, els seus avantpassats. 

Per tant, en aquest sentit crec que és una qüestió simplement
de generositat, és una qüestió de sentit comú, una qüestió de
complir els objectius que es marcava aquesta llei de la memòria,
que el Govern de les Illes Balears contribueixi amb
l’Ajuntament de Porreres a reparar el mal fet en el Racó de la
Memòria. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Marga Duran per un
temps de deu minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com ja ha explicat la Sra.
Fina Santiago, el Racó de la Memòria ubicat darrera de
l’Oratori de la Santa Creu de Porreres, va ser inaugurat dia 16
d’abril de l’any passat, amb una rèplica del mural de Frau, obra
del Sr. Andreu Pascual i Jaume Ribas i es va instalAlar una placa
explicativa dels fets ocorreguts en el lloc amb el poema del
poeta Miquel López Crespí.
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El passat dia 27 de juliol es va detectar per part de la policia
que en el Racó de la Memòria de Porreres s’havia arrencat la
placa colAlocada. Els efectius de la policia local varen començar
a cercar per la zona, no l’han trobada i varen obrir una
investigació. 

El Grup Parlamentari Popular vol expressar ara de forma
clara i contundent que lamenta i condemna que s’arrabassàs la
placa instalAlada en el Racó de la Memòria. Nosaltres ho
condemnam de forma clara i contundent. No es podrà mai
acusar el Partit Popular de no respectar la Llei de la memòria
històrica, com ja ha demostrat moltes altres vegades. El Partit
Popular ha donat suport i ha rendit homenatge als batles
republicans afusellats, com per exemple a Palma el Sr. Emili
Darder Cànoves, va ser nomenat fill ilAlustre, es varen instaurar
uns premis que a pesar de la situació econòmica ara es seguiran
donant; es va posar el seu nom a un carrer i es va posar el seu
nom a un colAlegi. També a Palma, el que ara és la biblioteca
municipal Can Sales, va ser una presó de dones republicanes. A
la passada legislatura es va aprovar per part del consistori la
colAlocació d’una placa, la placa posa: “Can Sales fou una presó
de dones”, amb els vots favorables dels regidors del Partit
Popular. Recentment per part del consistori de Palma es va
tornar posar una placa que sembla havia desaparegut a causa de
les obres que s’havien fet a la zona amb motiu del Pla E.
Aquesta placa commemorativa de la presó de Can Mir,
actualment hi ha el cines Augusta i es va tornar colAlocar sense
cap problema. A Manacor, amb el batle del PP, va nomenar fill
ilAlustre de Manacor el batle republicà Sr. Antoni Amer.

Sobre aquest tema tenim molts d’exemples per explicar. En
definitiva, en el PP no som sectaris, complim les lleis i sempre
ho hem demostrat. I en compliment de la Llei de la memòria
democràtica hem fet tots aquests actes.

Respecte de la iniciativa avui presentada, instar el Govern de
les Illes Balears perquè colAlabori econòmicament amb
l’Ajuntament de Porreres per reparar la placa explicativa,
arrabassada del Racó de la Memòria, dir-los que el Grup
Parlamentari Popular votarà en contra. I no votarà en contra, i
això vull que quedi molt clar, explicarem perquè hi votarem en
contra. No votam en contra de no donar suport, no votam en
contra que no s’hagi de dir d’una forma clara i concisa des
d’aquest parlament que estam en contra d’aquests actes
vandàlics que es varen produir, no és així. Hi estam en contra
per dos punts fonamentals. 

El primer és que el manteniment i la reparació d’aquesta
placa, com qualsevol altre element arquitectònic d’un
ajuntament, com és el cas de Porreres, és competència de
l’ajuntament. La colAlaboració econòmica amb l’Ajuntament de
Porreres per part del govern del pacte a través de la Fundació de
la Memòria Democràtica va ser un fet puntual, és veritat que
s’havia de reconèixer i es va reconèixer com marca la llei, però
cap llei no diu que el Govern tengui l’obligatorietat del
manteniment o de fer un conveni de manteniment. Aquest
manteniment és competència de l’ajuntament.

Es va fer aquest fet puntual, però en cap cas no implica que
hàgim de ser responsables de la reposició de la placa o del seu
manteniment perquè no és la seva competència. Quan varen
ocórrer els fets dels que avui parlam, la regidora de Porreres
Joana Mora del PSM, que a més és la coordinadora de la
Comissió dels actes del Racó de la Memòria, anuncià que
convocaria els membres de la comissió per estudiar la situació
i solAlicitar a l’ajuntament la reposició del distintiu explicatiu del
lloc, confirmant el que sabem tots, que la competència és de
l’ajuntament.  No sabem a hores d’ara si ho han fet o no. Les
notícies que nosaltres tenim és que no s’ha presentat cap moció
a l’ajuntament per demanar la reparació d’aquesta placa.

El Sr. Bartomeu Garí, que és secretari de la Fundació de la
Memòria de Mallorca, va dir que volien avaluar els fets i
estudiarien les diferents possibilitats de tornar-la colAlocar. Fins
i tot va dir que manejaven l’opció d’escriure el poema en un
bloc de formigó per evitar atacs, preservar el lloc i mirar quina
era la manera més adequada perquè no tornassin ocórrer aquests
fets. El batle de Porreres, el Sr. Bernat Bauzà, també va
condemnar el succeït i va dir que ho estudiarien. Com he dit, a
hores d’ara, no tenim constància que el PSM hagi presentat cap
moció al respecte.

Segon, com tots sabem ara els comptes de la comunitat estan
sota mínims. Vostès més que ningú ho haurien de saber. El
Govern en aquests moments en té ben prou a fer front a les
competències que tenim assignades. És imprescindible per als
polítics tenir en compte les prioritats de la gent al carrer. I aquí
al Parlament hem de ser un reflex d’allò que la societat ara
necessitat. A la sanitat tenim un dèficit rebut, amb una herència
rebuda, de més de 500 milions d’euros que obliga el Govern a
redimensionar, redistribuir el sistema sanitari perquè els
ciutadans d’aquestes illes no pateixin les conseqüències de la
seva mala gestió; ells, els ciutadans, són els que han de rebre els
mateixos serveis i els proveïdors que varen deixar penjats han
de cobrar.

Mirin, el Govern avui fa grans esforços per donar respostes
i perquè els ciutadans paguin les manco conseqüències possibles
de la crisi econòmica que avui vivim, tots ho sabem, i de la
situació econòmica heretada pel govern del pacte. En aquests
moments és precís, és urgent i és essencial aplicar el seny a la
despesa i com deia el diputat del PSM, el sentit comú a la
despesa. D’altra manera els ciutadans no ho entendrien.

En definitiva, la votació en contra del Grup Parlamentari
Popular està motivada primer perquè consideram que no és la
seva competència. I segon, perquè no és el moment d’assumir-
ne de noves. Sí que volem aprofitar l’ocasió perquè no es
malinterpreti el vot en contra, en aquest cas volem que quedi
molt clar i tornam a reiterar la contundència que condemnam
l’arrabassament de la placa del Racó de la Memòria i els fets
que a Porreres varen ocórrer. Però en aquests moments, amb el
que està caient, el Govern no pot contribuir-hi econòmicament.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Duran. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula la diputada Sra.
Fina Santiago per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. En primer lloc donar les gràcies al Grup
Socialista, en veu del Sr. Bonet, pel seu suport a aquesta
proposició no de llei. La veritat és que és casualitat que sigui en
aquest moment que es jutja el Sr. Garzón per temes relacionats
amb la memòria històrica i això ha estat el calendari
parlamentari que ho ha establert.

Efectivament, a la nostra comunitat autònoma hi ha tres
indrets que tothom sap, tots els historiadors saben i que
afortunadament són reconeguts per la història, allà on es varen
afusellar persones: Calvià, Porreres i Palma. Són tres indrets
molt clars, n’hi ha un altre que s’està estudiant, el Port vell. Hi
ha 22 fosses, hi ha 1.088 persones reconegudes que varen ser
afusellades per motius polítics, de les quals de 522 no en sabem
encara el nom i els llinatges, però que efectivament aquesta
història s’ha de conèixer i s’ha de donar d’una forma clara al
conjunt de la comunitat.

Jo he de lamentar molt les paraules de la portaveu del Partit
Popular, la Sra. Duran. Miri, en política allò important no són
tant les paraules sinó l’efecte pragmàtic, i vostès avui voten en
contra d’una reparació d’un monument que honora persones que
varen lluitar per la democràcia en aquest país. Això és com dir
a un nin petit “t’estim molt” i mai no tocar-lo, amb això el
tornes boig. Vostès no poden dir que estan a favor de la
memòria democràtica i no tenir mai iniciatives en aquest sentit
perquè sempre és el suport a allò que fan uns altres. 

I defensar un problema econòmic per reparar el que vostè
mateixa ha dit, que la memòria democràtica, que l’Associació
de Memòria Democràtica o Memòria de Mallorca diu que ho
facin amb formigó. És que estam parlant de molts pocs doblers,
és que estam parlant de molts pocs doblers! Miri, una manca
d’austeritat és gastar-se 8.000 euros en un viatge de dos dies,
això és manca d’austeritat, però destinar 1.500 euros, 2.000
euros a un espai que pot permetre mantenir-se en el temps, això
és una decisió política, no voler-ho fer. Vostè no es pot excusar
en la crisi econòmica, vostè no es pot excusar en la crisi
econòmica, és una decisió política el que vostès fan avui de no
voler donar suport a aquest “daixò”.

El tema de les competències és un tema que vostè llegeixi la
Llei de memòria democràtica i veurà que ningú no té
competències, que aquesta llei insta totes les institucions
democràtiques a coordinar-se per poder realitzar aquests actes,
a coordinar-se, no estableix de qui han de ser les competències.
I des de quan un parlament no pot tenir iniciativa política?,
independentment que tengui competències o no les tengui,
perquè el Parlament no té competències, insta el Govern a fer
coses, i pot instar fins i tot a municipis, i pot instar fins i tot a
consells. Des de quan el Parlament...? I la Llei de memòria
històrica determina la coordinació, no diu qui ha de tenir
competències. De fet l’ajuntament no té competències; té les
mateixes competències que el Govern i que el Consell, i avui en
el Parlament malauradament haurem de dir a l’opinió pública

que el Partit Popular vota en contra de reparar -perquè és aquest
l’efecte pragmàtic, l’efecte pràctic- de reparar el Racó de la
memòria democràtica. Això és el que es votarà avui aquí.

Vostès podran dir que hi estan molt a favor, i jo crec que hi
ha molta gent dins el Partit Popular que està molt a favor, però...
Estic convençuda que dins el Partit Popular hi ha molta gent que
està a favor de reparacions i de memòria democràtica, però la
línia oficial del Partit Popular avui és votar en contra d’aquesta
reparació, i així haurà de ser reconegut.

Nosaltres no parlam d’un conveni de manteniment, perquè
efectivament és..., no parlam d’un conveni de manteniment; qui
ho mantenia net i qui ho mantenia curiós era l’ajuntament a
través de la seva brigada, que anava per allà i feia net. Nosaltres
parlam d’una reparació d’un acte vandàlic, que qualcú
antidemocràtic va anar allà i va arrabassar aquest mural, i
nosaltres com a polítics democràtics deim que això no ho
consentirem, i cada vegada que passi ho repararem. Aquest és
el missatge que nosaltres hem d’enviar a la ciutadania, no dir
“ai!, no, no, és que això no pot ser perquè no podem gastar
1.500 euros en una placa de formigó”. Això és el missatge que
volem donar?, per això hi ha un parlament democràtic?

Lamentam moltíssim el posicionament del Partit Popular...
No, molta demagògia no, arguments un rere l’altre que vostè no
pot combatre, demagògia cap, arguments un rere l’altre que
vostè no pot combatre. 1.500 euros costa aquesta placa de
formigó, i avui estan votant que no. Vostè parla de
competències i jo li dic: quines competències?, i no me les sap
manifestar. Arguments, senyora; demagògia no, demagògia cap,
arguments...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

..., jo som parlamentària, jo tenc la iniciativa, la vull tenir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyora..., senyora Santiago, prec silenci, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...faltaria més, ara, que em digués el Partit Popular on he de
tenir iniciativa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago...
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Contest.

(Conversa inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Preg silenci als dos grups, als dos grups.

(Remor de veus)

No, no, als dos grups. Ho havia dit abans, també.

Passarem a la votació de la Proposició no de llei 4662/11. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència queda rebutjada...

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 5; vots en contra, 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
4662/11 per 6 vots a favor i 9 en contra.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4793/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a transferències
polítiques d'igualtat als consells insulars de les Illes Balears.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4793/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències polítiques d’igualtat als consells insulars de les
Illes Balears. Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Cristina Rita per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. L’Estatut d’Autonomia de
2007 de les Illes Balears preveu a l’article 30.17 que les
polítiques de gènere siguin una competència exclusiva de la
comunitat autònoma, però per altra banda, a l’article 70.20,
considera com a competències pròpies dels consells insulars les
polítiques de gènere, la conciliació de la vida familiar i laboral
i dona. És a dir que estam en un cas de competències
compartides que poden ser transferides, i de fet al final d’aquest
mateix article 70.20 es diu que a l’entrada en vigor del present
estatut d’autonomia es transferiran les competències atribuïdes
com a pròpies als consells.

La passada legislatura es van iniciar les negociacions per a
la transferència de les polítiques d’igualtat als consells insulars,
i va quedar preparada una proposta d’acord a l’espera d’arribar
també a un acord econòmic, a tenir partida pressupostària. Però
fa uns mesos el conseller de Presidència, Sr. Gómez, va dir que
no es farien noves transferències als consells insulars mentre la

situació econòmica no canviés. La situació econòmica no té
aspecte de canviar, per molta confiança que inspirassin vostès,
però això no significa que no es puguin ara donar passes cap
aquests desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia. 

Aquesta matèria no era ni és fàcil. La situació a cadascuna
de les Illes no era igual de partida. A Mallorca els pisos
d’acollida, per exemple, de dones maltractades eren gestionats
pel Govern, mentre que a Eivissa i a Menorca la gestió era en
mans dels consells insulars i el Govern feia una aportació d’uns
250.000 euros, depèn dels anys. Les necessitats tampoc no eren
les mateixes; a tall d’exemple a Eivissa hi havia o hi ha cinc
pisos per a dones maltractades mentre que a Menorca fins ara
bastava amb un; a Eivissa es portava tot des del consell insular
i a Menorca hi havia una part conveniada amb Càritas, que era
qui contractava els professionals que es feien càrrec d’aquests
pisos.

Ara la situació continua essent dispar. A Eivissa sembla que
tot va igual, però a Menorca aquest novembre passat, coincidint
precisament amb la commemoració del Dia contra la violència
de gènere, es va saber que es desmantellava un dels serveis més
antics del consell insular, que era el centre assessor de la dona,
i que les polítiques que fins al moment oferia serien assumides
pel personal del Servei de menors. Sí, senyors diputats i
diputades, ho han sentit bé, pel Servei de menors, amb la
conservació únicament del personal que era funcionari, és a dir,
no conservant aquell conveni que es feia fins ara amb Càritas.

Nosaltres també creim en l’eficiència i en la necessitat
d’optimitzar els recursos públics, i així ho vam fer la passada
legislatura davant el desgavell que ens vam trobar organitzat pel
govern Matas, Estaràs, Castillo, Ordinas, etc. És per aquest
motiu que pensam que davant aquesta situació, que no serà breu,
s’ha de redefinir amb els consells insulars el model d’assistència
social integral a les dones i els centres, també, d’acollida per
millorar la protecció de les dones víctimes de violència de
gènere i dels seus fills i filles i fomentar la seva autonomia, però
de cap manera no podem assumir el desmantellament de serveis
que són necessaris i que van adreçats a persones amb màxima
vulnerabilitat. El que no poden fer és deixar la situació sense
aclarir i que cada consell insular actuï segons la sensibilitat de
qui governa en cada moment o segons les necessitats
econòmiques, polítiques, etc., de la institució i no de les dones.

És important tirar endavant el document que es va fer en el
seu moment i que cada institució assumeixi clarament les seves
competències. No és temps de duplicar esforços, sinó de tenir
clar quins han de correspondre a cadascú, sense deixar desateses
les necessitats de la ciutadania, perquè tan dolent pot ser açò,
duplicar els serveis, com que totes les institucions, per
problemes econòmics, es desentenguin d’ells esperant que sigui
l’altre qui els assumeixi. El nostre grup pensa que aquesta
matèria ha de ser assumida pels consells insulars, no únicament
perquè així ho diu l’Estatut d’Autonomia, sinó perquè les
polítiques de protecció de les dones han de ser immediates, i qui
més coneix les necessitats i els recursos són les institucions més
properes. 
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Açò és fa més necessari que mai quan les notícies cap a la
política d’igualtat i a la protecció de les dones no són molt
bones. La desaparició de les oficines d’ajuda a les víctimes del
delicte i la desaparició de la Direcció General d’Igualtat ens fa
pensar que no hi ha cap interès per part d’aquest govern en la
política d’igualtat i protecció de les dones maltractades o
víctimes de delictes pel fet de ser dones. L’Institut Balear de la
Dona tampoc no cobreix actualment les necessitats; de fet fins
i tot la seva pàgina web remet a activitats ja passades i fetes, i
fins i tot les fotografies no són actuals. 

És per açò que feim les propostes que han pogut veure a la
proposició no de llei registrada, i és que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern a constatar que la política d’igualtat i de
protecció de les dones contra la violència de gènere si
s’exerceix des de la proximitat és molt més efectiva. També
instam a continuar les negociacions amb els consells insulars
perquè les polítiques de gènere, conciliació de la vida familiar
i laboral i de la dona siguin transferides a aquestes institucions
de la comunitat autònoma. I, finalment, que el Govern
mantengui la mateixa quantitat de les partides pressupostàries
que fins ara es transferien als consell insulars de Menorca,
Eivissa i Formentera per poder fer front a la gestió d’aquestes
polítiques adreçades fonamentalment a l’assessorament, a la
prevenció i a actuacions en matèria de violència de gènere
mentre no es formalitza la transferència prevista a l’Estatut de
les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup, PSM-Iniciativaverds-
Entesa, donarà suport a aquesta proposició no de llei per raons
jo crec que molt senzilles que intentaré resumir de forma molt
breu.

Al primer punt perquè, efectivament, podríem dir que no
només en polítiques d’igualtat i protecció de les dones, sinó en
tot el que és política social i política preventiva, i política
sanitària, com més a prop estàs dels ciutadans efectivament més
eficient i més eficaç es fa el servei i l’ajuda. De fet és aquest
quasi quasi el model que tenim d’Estat, és a dir, que els serveis
socials, els serveis educatius, els serveis sanitaris, els gestionen
les comunitats autònomes; així a més ho estableix el nostre
estatut, que a més els deriva als consells insulars, i tothom ja
reclama una segona transferència de consells insulars als
municipis. Per tant concorda amb el nostre posicionament i
suggereix o va en línia del manament que està a l’Estatut.

Al segon punt perquè, efectivament, és un manament de
l’Estatut que les transferències als consells insulars es
produeixin. Això de fet està generant contínuament problemes,
perquè quan el Govern té una iniciativa legislativa de decretar
o de regular qualque tipus de servei, els serveis jurídics i el
Consell Social ens diuen que el Govern no està legitimat a
través de l’Estatut, i això genera conflictes jo diria legislatius
polítics. 

És vera que durant la passada legislatura es va intentar
arribar a un acord de transferències, es va arribar a l’acord
polític, és a dir, es va arribar a un enteniment del que es pensava
que havien de ser les competències de cada un dels organismes,
però no es va arribar a un acord econòmic, un acord econòmic
que cada institució defensava el que considerava que era oportú;
per part del Govern s’estava disposat a donar el cent per cent
dels pressupostos que es gestionaven en aquell moment però no
es podia donar més, i els consells insulars reclamaven una
quantia superior. Però el fet que no ho haguéssim pogut
aconseguir la legislatura passada no significa que aquesta no es
pugui aconseguir amb uns altres interlocutors, i a més a més
instam sense terminis, la qual cosa també sembla prudent
perquè som molt conscients de les dificultats que hi ha per
poder arribar a aquest tipus d’acord i més en temps de crisi, però
sí que estaria bé que durant aquesta legislatura, ja que a
l’anterior no ho vàrem poder realitzar, es pogués complir el
manament estatutari.

I després, efectivament, jo pens que el tercer punt és un punt
en el qual sempre hi ha hagut consens en aquest parlament i en
aquesta comunitat autònoma des de la creació de l’Institut de la
Dona, que ha estat governat dues vegades pel Partit Popular i
dues vegades per pactes de progrés, que mai no hi ha hagut un
problema en aquest sentit de garantir el manteniment i, si és
possible, el creixement de serveis per a les dones. Per tant no
serem nosaltres que romprem aquest consens, tot el contrari, i
donarem suport als tres punts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria José Bauzá
per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Primero de todo quiero
dejar claro que en el Partido Popular somos firmes defensores
del Estatuto de Autonomía, y es vocación del Grupo
Parlamentario Popular impulsar y promover el cumplimiento
del Estatuto de Autonomía como norma básica fundamental de
esta comunidad en relación con el traspaso de las competencias
propias que son de los consejos insulares.

Vamos a dar cumplimiento a lo establecido por el Estatuto,
como no podía ser de otra manera, pero teniendo muy en cuenta
la situación económica en la que hallan no sólo la
Administración de la comunidad autónoma sino también los
consells insulares y los ayuntamientos, y haciendo un verdadero
análisis de la situación para hacerlo de la mejor manera posible
y de la forma que resulte más eficiente para los ciudadanos,
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protegiendo siempre y de forma prioritaria los intereses de los
ciudadanos y no los intereses de las cuotas políticas, como
hacen ustedes.

Es evidente que la situación actual hace necesario actuar con
mucha prudencia y estudiando muy bien las decisiones que se
toman. El cumplimiento de esta obligación estatutaria no puede
convertirse en un pesado lastre para las instituciones insulares.
De todos es sabido el estado de las finanzas de esta comunidad,
gracias a la mala gestión del pacte, hecho que condicionará el
calendario de transferencias a los consells, porque si no es con
una dotación económica adecuada lo más apropiado es que el
Govern siga ejerciendo estas competencias hasta que puedan ser
transferidas en unas condiciones que garanticen la prestación
del servicio con la mayor eficacia posible. Y más en un tema tan
sensible como es el de las competencias de igualdad y la
protección de las víctimas de la violencia de género, que para
nosotros es algo más que un mero instrumento político, que es
como lo trata la oposición. 

Por otra parte uno de los objetivos prioritarios de esta
legislatura es garantizar la eficacia del gasto público, para lo
cual es esencial definir claramente los límites competenciales de
cada una de las administraciones y evitar así que existan
funciones duplicadas o incluso triplicadas, como ocurre en
determinadas áreas. A lo largo de estos últimos años el Govern
ha ido transfiriendo competencias y traspasando funciones y
servicios a los consells pero conservando en muchos casos una
cuota de poder en las diferentes materias, dando lugar así a un
entramado estructural difícil de mantener, y en muchas, en
muchísimas ocasiones lo único que hemos generado es un caos
administrativo y una farragosa maraña burocrática que ha
dejado de cumplir su principal objetivo, que es servir al
ciudadanos, y nosotros no queremos eso para las mujeres.

Ante esta situación el reto que se nos plantea es el de definir
muy claramente las competencias que corresponden a cada una
de les instituciones y redistribuir las funciones asumidas por
cada administración, evitando duplicidades, racionalizando el
coste de prestación de los servicios o funciones, y garantizando
a los ciudadanos la calidad de los servicios públicos que recibe,
independientemente de la administración que los preste.

Creo que ahora más que nunca debemos gestionar
estableciendo prioridades. No queremos que una mujer que
acuda a la administración en busca de ayuda tenga que pasearse
de una administración a otra intentando encontrar aquélla que
es competente para darle una solución. El hecho de que el
Gobierno central tenga que relacionarse con más interlocutores,
tal y como está previsto en el Estatuto de Autonomía,
incrementará la burocracia en los trámites con la administración
estatal, así que si no se hace de una manera adecuada el traspaso
de competencias para acercar la gestión no aportará beneficios,
todo lo contrario. No es eficaz lo que pasa, por ejemplo, con la
ayuda que recibe las mujeres víctimas de violencia de género;
las mujeres la solicitan en el consell, que tiene que notificarlo al
Institut de la Dona, que recibe las ayudas del Estado y a su vez
tiene que volver a pasar el dinero al Consell de Mallorca. ¿Es
acaso eficiente y beneficioso para estas mujeres el retraso y la
burocracia que hemos generado innecesariamente?

Como ustedes saben, a lo largo de esta última campaña
electoral el Partido Popular se comprometió con todos los
ciudadanos de estas islas a que, si les daban su confianza para
gobernar esta comunidad, haría una parada en el traspaso de
competencias a fin de analizar detenidamente la situación. La
finalidad no es otra que evitar duplicidades y que cada
administración tenga su función.

Igualmente, como ya sabíamos con la grave situación
económica con la que nos íbamos a encontrar, nuestro
compromiso fue y es no hacer más traspasos de competencias
en tanto éstas no puedan ir acompañadas con la dotación
económica suficiente, a fin de que la eficacia de la competencia
transferida quede garantizada, compromiso éste que, por otra
parte, gozó de un amplio respaldo de todos los ciudadanos de
Baleares.

En estos momentos lo prioritario ha de ser, y de hecho lo es,
sacar a esta comunidad de la grave crisis económica, financiera
y social en la que ustedes la han sumido. Y, como siempre,
ustedes ahora nos reclaman lo que no han hecho; el nuevo
Estatuto de Autonomía de esta comunidad se aprobó en 2007,
en 2011, cuatro años después, al finalizar la legislatura del
pacto, las competencias de igualdad y violencia de género, así
como tantas otras, no habían sido transferidas a los consejos
insulares. Dejen que les recuerde que la legislatura pasada, el
Gobierno del pacto, a pesar de haber aprobado un calendario de
traspasos, traspasaron, y muy al final de la legislatura, caza,
artesanía y actividades catalogadas. Por otra parte, lo hicieron
tarde y mal, y lo peor es que siempre condicionados por sus
pactos de gobierno y su reparto de cuotas. No gobernaron
pensando en el interés general, gobernaron pensando en sus
propios intereses.

Al contrario que el pacto, este gobierno está haciendo
aquéllo a lo que se comprometió, con seriedad y con rigor, con
sentido de la responsabilidad y con coherencia. Utilizaré unas
palabras que dijo la anterior consellera de Turismo del PSOE,
respecto al traspado de transferencias en esta materia, decía:
“Tengo que señalar que esta transferencia creemos fundamental
que se haga desde la cooperación, la transparencia, el acuerdo
para no tener duplicidades y también garantizar una cuestión
fundamental y que la gente de los consejos insulares tiene muy
claro, que es el hecho de garantizar que las necesidades básicas,
los recursos económicos que se transfieran estén muy dotados
y -dijo expresamente- no ligados a un momento determinado”.

¿Realmente creen que a día de hoy, con la situación
heredada, es posible plantearse cualquier transferencia a los
consells insulares con suficiente dotación?

Finalmente, me parece curioso que sea el PSOE que
proponga esta PNL, cuando su candidato a las generales y ahora
a ser secretario general, el Sr. Rubalcaba, hizo una campaña
apostando por una reforma profunda de las diputaciones
provinciales, que vienen a ser nuestros consells, afirmando que
en su organización y funciones cree que sobran.

(Remor de veus)
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Sí, me temo que sí. Veo que no hay unidad de criterio en su
partido.

Por ello, votaremos en contra de los primeros puntos de la
PNL.

En cuanto al tercer punto, quiero (...) que el Gobierno de las
Islas Baleares está manteniendo, y tiene intención de mantener
mientras las disponibilidades presupuestarias así lo permitan, la
colaboración con los Consells de Menorca, Eivissa y
Formentera para la gestión de esta competencia. Y déjeme que
le diga que en esta comunidad no se está produciendo ningún
desmantelamiento de servicios, como lo demuestra que se
mantiene el Convenio de colaboración con Menorca y Eivissa
relativa a la información, asesoramiento y tratamiento
psicosocial de la dona i dones d’acollida; el Convenio con el
Consell Insular de Eivissa para la atención psicosocial a fills i
filles de dones víctimas de violencia de género; el Convenio con
el Consell Insular de Menorca para la gestión y funcionalidad
del centro de información de la dona y una casa de acollida; el
Convenio para el mantenimiento de la atención psicosocial a
hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género con
el Consell Insular de Menorca, y así sucesivamente con todos
los convenios que venían estando vigentes hasta ahora.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Voldria fer constar el meu
agraïment a la Sra. Santiago, la diputada Santiago, perquè
estalonarà aquesta proposició no de llei. Dir-li també que
nosaltres, efectivament, el que demanam és que no
s’interrompin les negociacions simplement, que continuïn, no
hi ha uns terminis, sinó que no es deixi de banda aquesta qüestió
que ens sembla a nosaltres que és prioritària i absolutament
necessària en bé de les polítiques aquestes d’igualtat, i sobretot
de violència contra les dones.

I quant a la intervenció del Grup Popular, que m’ha sorprès
molt, bé, o no tant, per la seva virulència, diré unes quantes
coses, en fi, una, bé, no tenc perquè repetir els arguments de la
meva intervenció perquè crec que han quedat prou clars amb les
propostes i amb la meva intervenció, però sí dir-li un parell de
qüestions, sobretot quan et parlen de quotes polítiques que no sé
què tenien a veure amb aquesta qüestió, però de totes maneres
ja em cansa sentir això de les quotes polítiques quan, si hi ha un
partit que té quotes polítiques en el seu interior és el Partit
Popular, ...

(Remor de veus)

... i que es veu cada dos per tres, les polítiques de llengua, per
exemple, etc., i altres moltes.

(Remor de veus i algunes rialles)

I a més que es nota bastant.

I després, tampoc no entenc que diguin que aquestes
polítiques, que faran que no siguin un instrument polític, quan
vostès no tenen cap base per dir que nosaltres utilitzam aquest
tipus de polítiques com a instrument polític, és una frase feta
que jo no he vist en cap moment que tengui una raó de ser
darrera, i efectivament no és certa de cap manera.

Tampoc poden vostès donar lliçons d’acomplir
compromisos, vostès, i els ho recordaré, al que es van
comprometre és a arreglar l’economia i a donar feina a la gent,
i per ara, gràcies a la seva magnífica gestió i a la magnífica
serietat que tenen gestionant, que per cert deixa bastant a
desitjar, i ja començarem a dir-ho, doncs, gràcies a aquesta
magnífica gestió i a la confiança que generen per ara en aquesta
situació, les Illes Balears tenim 20.000 aturats més des del mes
de juny en què nosaltres vam deixar el Govern.

Després també li diré que, bé, que una persona que és
diputada hauria de saber la diferència que hi ha entre els
consells insulars i les diputacions, que és bastant grossa; les
diputacions, són ajuntaments d’ajuntaments i tenen únicament
unes competències de caire local, i els consells insulars no, els
consells insulars, a part d’aquestes competències de caire local,
també tenen competències de govern, i d’açò és del que parlam
en aquesta proposició no de llei, per si no se n’havien donat
compte.

I bé, crec que no diré res més, sinó simplement que el que
vol precisament aquesta proposició no de llei és clarificar les
competències, que cadascú assumeixi les seves i que demostri,
el Partit Popular, al Govern, que ho sap fer tan bé com diu; no
ho sé, ja ho veurem d’aquí quatre, en el que va d’aquí a tres
anys i poc podrem veure els resultats.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Accepta la votació separada? S’estimen més un ...

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Yo, de todas formas, el punto tercero lo aceptaré siempre
que se modifique y se diga “El Parlamento de las Illes Balears
insta al Govern de las Illes Balears a mantener la colaboración
con los consells insulares”, porque el tema de la cuantía creo
que, vamos, le aceptaré cómo mantener la colaboración.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sra. Presidenta, així què seria, què votaríem els dos primers
punts, no, què votam al final? Es que no capt...

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que els dos primers punts es votarien en contra i en
el tercer punt ...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Presenten una transacció que no acceptam, no. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 4793/11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 5; vots en contra, 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4793/11.

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