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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.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, Joana Barceló substitueix Vicenç Thomàs.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Antoni Camps substitueix Alejandro Sanz.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Antònia Vallés substitueix Aina Maria Aguiló.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 6025/11, 1724/12 i 1876/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6025/11, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a salari mínim interprofessional.

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 6025/11, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a salari
mínim interprofessional. 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:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. Aquesta
proposició no de llei va ser presentada el mes de desembre de
2011 tot d’una que es va saber que el Govern de l’Estat
congelava el salari mínim. Ha tardat a venir en comissió perquè
primer vàrem fer la proposta que anàs a plenari i després veient
que no s’avançava aquesta proposició no de llei vàrem decidir
passar-la a comissió.

Bé, vostès saben que el salari mínim interprofessional és una
quantia que marca el límit que es pot pagar a un treballador o
treballadora per una jornada laboral. Aquest salari es va crear
l’any 63 perquè l’Estat, en aquell moment un estat no
democràtic, va veure que era necessari que l’Estat intervengués
en les relacions laborals perquè si no allò que succeïa era que
havia una explotació per part de la part empresarial perquè la
relació treballador i empresari no és una relació igualitària  i
sempre hi ha d’haver l’Estat o els sindicats que puguin
equilibrar-la. L’any 63 estàvem a un estat dictatorial i no hi
havia sindicats lliures.

Per tant, des de l’any 63 tenim a l’Estat espanyol un salari
mínim interprofessional i des de l’any 67 aquest salari
interprofessional es va apujant anualment, a vegades en petites
quanties, a vegades en quanties més generoses, però sempre, des
de l’any 67, ha pujat.

L’any 2011 aquest salari se situava en 540 euros mensuals,
que vénen a ser aproximadament uns 9.000 euros anuals, no hi
arriben, però s’aproximen molt, 8.979, i aquesta quantia hem de
dir que està per sota de països europeus més desenvolupats i
molt propers a nosaltres com poden ser Grècia, que està en 862
euros, un país que està intervengut; França, en 1.365 euros o
Bèlgica, en 1.415 euros. 

Segons les fonts sindicals a les quals nosaltres hem tengut
accés l’any 2009 aquest salari el rebien més o manco unes
183.000 persones, sembla que això s’ha anat rebaixant. Les
darreres dades que nosaltres tenim és que estan aproximadament
en 179.000 persones. No ens ha d’estranyar que aquest salari
mínim interprofessional qui ho cobra d’una forma molt
important són els joves i les dones, que són dos colAlectius que
tenen dificultats d’inserció laboral, especialment el colAlectiu de
dones. Hi ha un colAlectiu molt afectat per aquest salari mínim
que és el colAlectiu de dones que fan feina a la neteja d’oficines
i de llars, però sobretot d’oficines, però el salari mínim
interprofessional també s’ha utilitzat sempre com una referència
per fixar conceptes retributius en els convenis laborals. 

El passat dia 28 de desembre de 2011, mitjançant un anunci
per carta, s’informa, per part del Govern als sindicats, que el
salari mínim interprofessional es queda aturat, és a dir, es
congela, no s’apujarà. Això ens podria parèixer en el mes de
desembre una qüestió escandalosa, però després passada la
història ha fet que aquest escàndol quedàs molt reduït quan es
fa una reforma laboral, mitjançant decret, reial decret, sense
consultar amb els sindicats. Els sindicats vàrem mostrar la seva
disconformitat que succeís d’aquesta manera, primer que
s’informàs als sindicats mitjançant una carta i que no es
negociàs amb els sindicats aquesta possible congelació d’aquest
salari. Per primera vegada en quaranta-cinc anys no s’apuja
aquest salari interprofessional, però, a més, s’incompleix
l’Estatut del Treballador.

L’Estatut del Treballador estableix en el seu articulat, d’una
forma molt clara, que el salari mínim interprofessional, no
estableix que s’apujarà periòdicament o anualment, però sí
estableix que serà negociada la seva modificació anual amb els
sindicats.

Per tant, el que s’ha produït ha estat una situació
d’ilAlegalitat. Nosaltres, com a parlament democràtic, hem
d’assenyalar que es compleixin les lleis i hem de marcar el
Govern perquè aquesta és la nostra funció, fer el seguiment del
Govern i marcar el Govern, sigui aquest o sigui de l’Estat, que
s’ha produït una ilAlegalitat. Si ho hagués fet ara la ilAlegalitat no
s’hagués produït perquè es va modificar pràcticament tot
l’articulat o una part molt important de l’articulat de l’Estatut
del Treballador, mitjançant un decret llei que en aquests
moments ja és llei, però en el moment en què es va produir
aquesta congelació sí que hi havia una situació d’ilAlegalitat.

Per tant, nosaltres pensam que el Parlament ha de demanar
a l’Estat que es repensi aquesta situació d’ilAlegalitat i que
convoqui els sindicats per negociar aquest salari mínim
interprofessional. Fixin-se que la nostra proposta no de llei no
parla de quanties, no parla de percentatges de pujades
simplement demana que convoqui els agents socials per
negociar i acordar la pujada per a l’any 2012 del salari mínim
interprofessional. Els sindicats han demostrat, durant tota la
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història democràtica, que han tengut capacitat de negociació,
que han tengut capacitat de valorar les situacions de dificultat
per les quals passava en diferents moments l’economia
espanyola, de fet són molts els analistes sindicals que diuen que
una bona part de la baixada dels afiliats dels sindicats és per
mor que a vegades no plantegen, diguem, un enfrontament molt
més directe amb els poders democràtics, en aquest cas amb els
estats, i que no defensen a vegades adequadament. Amb això
vull dir que els sindicats sí que han demostrat capacitat
d’adaptació, de racionalitat i han mostrat seny a l’hora de
negociar.

A nosaltres ens agradaria que aquesta proposició no de llei
no s’aprovàs i ens agradaria també que es pogués pujar una
mica el salari mínim interprofessional, entre d’altres coses
perquè la Carta Social Europea, a vegades que nosaltres ens
referim tant a Europa, demana que el salari mínim
interprofessional suposi el 60% del salari mitjà del país, de
l’Estat, i si fos així nosaltres tendríem un salari mínim
interprofessional envers els 1.000 euros. 

Però entenem que això no és una funció d’aquest parlament,
no és una funció d’aquest grup parlamentari, però sí és una
funció d’un grup parlamentari quan detecta que la legalitat s’ha
incomplert, instar el Govern a rectificar i en aquest sentit va la
nostra proposició no de llei, que l’Estat convoqui els agents
socials per negociar i acordar la pujada per a l’any 2012 del
salari mínim interprofessional. El primer punt és rebutjar la
decisió del Govern, no és rebutjar la quantitat, és rebutjar
l’acció de no haver convocat els agents, en aquest cas, sindicals
i socials per poder negociar el que seria més adequat amb
relació al salari mínim interprofessional.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Joana Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, donarem
suport a aquesta proposta que presenta, li donarem suport
perquè a Espanya per primera vegada es congela aquest salari
mínim. A mi m’agradaria referir-me a dos punts, a dues
funcions bàsiques que té aquest salari mínim. El primer, com ja
s’ha dit, és garantir el poder adquisitiu i garantir, per dir-ho
d’alguna manera, amb aquest mínim poder adquisitiu una vida
digna a tots els ciutadans que treballin. I, en segon lloc, i lligat
a açò evidentment, evitar l’explotació dels treballadors establint
aquest sostre mínim que garanteix un salari per -repetesc- viure
dignament, hi ha un segon nivell que també és important, i avui
crec que també s’ha de tenir en compte, que és estimular el
consum. El consum, fonamentalment, s’impulsa a través del
poder adquisitiu dels treballadors i de les treballadores i, per
tant, aquest també és un element a tenir en compte. 

Per tant, la garantia de la dignitat dels treballadors, evitar
l’explotació i estimular el consum són dues funcions bàsiques.

Per tant, en aquest sentit sorprèn, sorprèn la congelació, per
primera vegada, d’aquest salari mínim, i, a més, s’haurien de fer
dues constatacions, una, com s’ha dit, que a Espanya aquest
salari mínim interprofessional està molt darrere de països que
ens correspondrien per producte interior brut o per renda per
càpita. És a dir, si nosaltres, com a país, estam a nivells de
producte interior brut en el primer grup dels països europeus ens
trobam, quan feim la comparativa dels salaris mínims
interprofessionals, en el tercer grup, en el grup més baix junt a
països com Portugal, com Croàcia o com Hongria.

Per tant, no es correspon el nivell d’aquest salari amb el
producte interior brut del nostre país i, per tant, en aquest sentit
anam enrere. Anam enrere tant pel que fa referència, s’ha
assenyalat així, al compliment de la Carta dels drets socials que
marca que aquest salari mínim hauria de tendir a cobrir el 60%
del salari mitjà d’un país, i a Espanya anam molt enrere, com
s’ha dit, el salari mitjà, el 60% del salari mitjà ens mouríem al
voltant dels 1.075 euros al mes i estam, evidentment, molt per
sota. Per tant, s’entén menys encara aquesta congelació que es
produeix per primera vegada i, a més, perquè es desincentiva el
consum pel fet que la inflació prevista en els pressuposts ja es
constata que serà al voltant del 2,9%. Per tant, es perdrà poder
adquisitiu pel que fa a aquest salari mínim interprofessional. 

És un salari que hauríem de tendir, repetim, a créixer i a
complir aquesta carta social europea. Hi ha hagut etapes dins els
darrers anys de la nostra història, ens agradaria, i en els darrers
anys aquest salari mínim va passar dels 460 als 641, amb un
augment del 39,3%, és a dir, més que la inflació prevista perquè
veritablement havíem de guanyar espai per complir, per acostar-
nos a aquest 60% del salari mitjà del nostre país.

Per tant, una tendència de negociar i d’incrementar a fi de no
perdre poder adquisitiu de garantir la dignitat i de no rebaixar el
nivell de reactivació econòmica que açò implica. En aquest
sentit la referència que ens agradaria avui posar aquí damunt la
taula, que sortia en els mitjans de comunicació d’ahir mateix, la
Comissió Europea demanava reforçar els salaris mínims en
plena onada d’austeritat. Per primera vegada la Unió Europea
defineix el salari mínim com un instrument d’estímul econòmic
en un moment que a Espanya, curiosament, ens agafa amb el
peu canviat, de congelació, per una banda, però també de
rebaixa de sous, ajustant-se a allò que diuen la competitivitat
lligada a la reforma laboral.

Per tant, ens trobam en aquest àmbit de contracorrent del
que suposa un posicionament de la Unió Europea que, repetim,
sortia ahir en els mitjans de comunicació i que per primera
vegada visualitza aquest salari mínim a un instrument d’estímul
econòmic. El comissari d’ocupació presentava així un paquet de
mesures per impulsar l’ocupació a Europa i una d’aquestes
mesures era l’impuls de la renda mínima com una forma de
lluita contra la pobresa i per al manteniment de la demanda
interna i econòmica dels diferents països.
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Per tant, ens trobam, com a mínim, amb aquests llums
vermells que s’encenen davant tanta austeritat, davant una
política d’excepcionalitat de congelacions dels salaris mínims,
de rebaixes de salaris i, per tant, davant tanta contenció i
austeritat un llum que s’encén de la mateixa Unió Europea que
ens assenyala que també són importants els instruments
d’estímul i de reactivació econòmica, i el salari mínim és un
instrument de reactivació econòmica a l’hora de lluita contra la
pobresa. 

Per tant, en aquest sentit evidentment donarem suport a
aquesta concertació perquè, a més, també així ens ho assenyala
l’Estatut dels Treballadors, però amb aquesta reflexió de
política de lluita contra l’exclusió social, de lluita contra la
pobresa, a favor de la dignitat dels treballadors, de no perdre
poder adquisitiu i, per tant, també d’estímul a la nostra
economia. Donarem, per tant, suport a la seva proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i
senyors diputats. L’article 27 de la Llei de l’Estatut del
treballador, text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu
1/1995, de 24 de març, disposa que el Govern ha de fixar
anualment el salari mínim interprofessional, però per fer-ho
s’han de tenir en compte quatre factors: l’índex de preu al
consum, la productivitat mitjana nacional, l’increment de la
participació del treball en la renda nacional i la conjuntura
econòmica general.

En compliment d’aquest mandat el Govern de l’Estat va
fixar el salari mínim interprofessional per a l’any 2012 per mitjà
del Reial Decret 1888/2011, de 30 de desembre, en el qual es
mantenen les quanties vigents per a l’any 2011. Com consta en
el preàmbul d’aquest reial decret per a aquesta determinació
s’han tengut en compte, de forma conjunta, tots els factors que
abans he esmentat, com a resposta al difícil context econòmic
actual i com a contribució a l’objectiu prioritari que consisteix
a aconseguir una recuperació econòmica i la creació d’ocupació.
Per tant, tenint en compte que es compleixen tots els supòsits
establerts a la llei aquí d’ilAlegalitat no s’ha comès cap ni una.

Sobre la incidència de la congelació del salari mínim
interprofessional el secretari d’Estat ha assegurat que l’efecte és
molt poc significatiu quant als ingressos procedents de les
cotitzacions socials arran de la disminució d’afiliats per la crisi
econòmica. 

La congelació del salari mínim interprofessional suposa una
moderació salarial per poder superar la crisi econòmica i
d’ocupació, per poder aturar la destrucció de llocs de treball els
salaris han de deixar de créixer per sobre la inflació, no per
damunt la inflació com pareix que la portaveu del Partit
Socialista s’enorgullia que havien crescut per sobre la inflació,
per damunt la inflació. 

Seria difícil d’entendre que mentre es destrueixen cents de
milers de llocs de treball a tots els sectors d’activitat la
retribució dels treballadors que mantenen el seu lloc de treball
augmentàs per sobre de la inflació. En l’actual context
econòmic l’increment de salaris comportaria unes pèrdues per
a moltes empreses que finalment es veurien abocades a
acomiadaments, fins i tot a la seva desaparició. És el que ha
passat els darrers anys, teníem un salari mínim interprofessional
que creixia per damunt la inflació, teníem una legislació laboral
molt poc flexible i les empreses preferien declarar un ERE,
acomiadar tots els treballadors, que no anar a una negociació
colAlectiva que pogués salvar alguns d’aquests treballadors
adequant-se a la difícil situació que vivíem en aquests moments.

D’altra banda, per recuperar la competitivitat és necessari o
bé incrementar la productivitat o bé disminuir els costos
empresarials. A aquest respecte s’ha de tenir en compte que la
transformació del teixit productiu espanyol en activitats més
productives necessita fortes inversions en capital i tecnologies,
i això comporta un llarg període de temps i empreses de cert
volum, mentre que a Espanya la majoria d’empreses tenen
menys de 50 treballadors. Per això a curt termini acudim a la
rebaixa dels costs empresarials, una partida dels quals són els
laborals. La realitat actual no permet que els treballadors
incrementin aquest poder adquisitiu a tota costa, i que a la
vegada es continuï destruint ocupació i pujant la taxa d’atur.

Vostès parlaven de dignitat dels treballadors, de mantenir el
poder adquisitiu dels treballadors, i, amb tot això, hi estam
d’acord. Però de quina dignitat poden venir a parlar aquí, de
quin poder adquisitiu poden venir avui a parlar aquí quan vostès
són els responsables d’haver deixat més de 5 milions d’aturats
a Espanya? On és la dignitat d’aquests aturats?, on és el poder
adquisitiu dels més de 5 milions de persones que vostès han
deixat sense la possibilitat de tenir una feina cada dia? 

I, clar, la portaveu del PSOE ens diu que el salari mínim
interprofessional està per baix de molts països de la Unió
Europea, i això és així, però això no és de fa dos mesos, és que
pareix que..., que no sé qui ha governat a Espanya els darrers
vuit anys. A Espanya els darrers vuit anys ha governat el Partit
Socialista, i el Partit Socialista no va fer res perquè això
canviàs. A més aquesta congelació no es pot prendre com una
mesura aïllada, s’ha de prendre com un conjunt de mesures dins
el marc de la reforma laboral, de la reforma que vostès han votat
en contra, que vostès continuen amb el seu missatge que
destruirà llocs de feina, quan és una reforma de la negociació
colAlectiva i aquesta sí que ens posa el nivell dels països
europeus.
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I la portaveu del PSM ens indicava el cas de Grècia. Miri, jo
li diré el que ha passat amb Grècia. Grècia s’ha vist forçada a
retallar el seu salari mínim professional en un 22% com a
mesura exigida per la Unió Europea a canvi del segon rescat. És
que nosaltres volem continuar tenint el poder de decisió sobre
el nostre mercat, sobre les nostres mesures. No em posin Grècia
com a exemple, precisament, perquè juntament amb aquesta
mesura a més s’han vist forçats a implementar altres mesures
com la congelació salarial del sector públic fins que la taxa
d’atur actual del 21% que tenen a Grècia caigui un 10%, o la
reducció de les pensions superiors als 1.300 euros en un 12%,
mesures que a Espanya hem de recordar que aquí els únics que
van baixar els sous del sector públic de manera unilateral, sense
parlar amb sindicats, sense parlar amb ningú, va ser el govern
socialista.

El govern socialista anterior també es va veure obligat a
incomplir els seus compromisos atesa la crisi econòmica. El
programa electoral de PSOE la legislatura anterior prometia
elevar el salari mínim interprofessional als 800 euros i no van
poder complir aquesta promesa perquè sabien quina era la
situació. Jo crec que no és molt demanar ara un poc de
responsabilitat, un poc de consciència davant la situació en què
ens trobam. És vera que dels anys 2004 a 2009 el salari mínim
interprofessional va experimentar increments anuals per sobre
de la inflació, però és que a partir de l’any 2010 van anar baixat
un 1,5 el 2010, un 1,5 en el 2011, de manera que en els anys
2010 i 2011 no es va cobrir l’augment de l’IPC.

Pujar el salari mínim interprofessional, venir aquí a fer
brindis al sol... A mi aquesta proposició no de llei m’ha recordat
una que van presentar per instar el sector hoteler a apujar els
sous del sector hoteler, que contractàs més gent el sector
hoteler. Jo crec que aquí no venim per fer brindis al sol ni venim
per fer missatges populistes, jo crec que aquí hem de venir amb
un exercici de responsabilitat, jo crec que aquí hem de venir
informats, i són els mateixos economistes que diuen que el
moment d’apujar el salari mínim interprofessional..., perquè el
moment... És que, d’acord, hi podem estar tots, a apujar el salari
mínim interprofessional; el que hem de triar és el moment, i són
els mateixos economistes que ens diuen que el moment
d’apujar-lo és quan falten treballadors a les empreses, i aquest
no és precisament ara el moment, és que ara és el moment que
les empreses es vegin incentivades per tornar a contractar
treballadors.

Nosaltres creim que una pujada del salari mínim
interprofessional podria frenar la creació d’ocupació, podria
conduir a una pèrdua massiva de llocs de feina, i aquí tornam a
estar... Vol dir que les persones més febles en aquests moments
no són les que estan treballant, les persones més febles són els
més de 5 milions de persones que estan a l’atur, són aquestes
persones per les quals hem de fer feina, és per aquestes persones
que s’ha de mirar per la seva dignitat, com deien vostès.

I jo, no ho sé, sentir aquí paraules com que aquí ens agrada,
que al govern del Partit Popular ens agrada tanta austeritat -deia
la portaveu del PSOE- tanta austeritat, tanta austeritat com sigui
necessària, tanta austeritat com ens marquen les circumstàncies
que ens hem trobat, perquè, clar, hem de recordar que ens hem
trobat un dèficit a Espanya de 90.000 milions d’euros; hem de
recordar que el Sr. Zapatero ens deia que ens trobaríem un
dèficit del 5% i aquest ha estat superior al 8%; hem de recordar
que el Sr. Zapatero abans de les eleccions ens deia que enguany
l’economia espanyola creixeria a un ritme superior al 2% i ens
trobam un creixement negatiu de l’1,5%; i hem de recordar que
la mesura o la fórmula màgica de continuar gastant, de
continuar gastant del Pla E -del Pla ZP, diria jo-, és el que ha
duit a 5 milions d’aturats. Per tant aquestes fórmules ara ja no
valen.

Jo no ho sé, jo crec que, ara que està a l’ordre del dia
demanar disculpes, jo crec que el Partit Socialista hauria de fer
un exercici d’humilitat, que el Partit Socialista hauria de
demanar disculpes i s’hauria de posar el vestit d’oposició
responsable perquè ells saben en quina situació ens han deixat,
ho saben molt més que nosaltres i jo crec que ara no és el
moment dels discursos populistes, no és moment de pensar a
crear agitació social...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...o a rascar quatre grapat de vots, sinó que és moment de les
mesures serioses, de les mesures valentes i de la responsabilitat
política. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull donar les gràcies a la Sra.
Barceló i al Grup Parlamentari Socialista pel suport a aquesta
proposició no de llei. 

Efectivament la nostra proposició no de llei se centrava a
instar el Govern a negociar amb els sindicats, com està establert
a l’Estatut dels Treballadors. Estam d’acord amb vostè, però no
formava part de la nostra argumentació, que és fonamental el
tema dels salaris dels treballadors per activar l’economia. Cada
vegada són més les veus, ja comencen a ser fins i tot al partit,
fins i tot a Europa, que està governada per la dreta, que s’han de
canviar les polítiques, ja no es poden centrar tant en el dèficit i
hem d’activar polítiques de consum, perquè si no fa tres anys
que estam obsessionats amb el dèficit i l’economia no es mou.
En canvi si es fessin polítiques d’activar el consum efectivament
podríem estar en una altra situació, i una d’elles no és només el
salari mínim, sinó la renda bàsica, que pràcticament és a tots els
països que casualment estan en una situació de crisi més dèbil,
vull dir que la situació econòmica és molt més forta, aquesta
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renda bàsica que garanteix al ciutadà una capacitat de consum
i per tant mou l’economia.

Si dels 10.000 milions, 10.000 milions, que s’han donat a la
banca, s’haguessin pogut donar 20.000 milions per a temes de
garantir salaris mínims i per a temes de rendes bàsiques
estaríem en una altra situació, estaríem mobilitzant el consum.
Però efectivament, pel que ha dit la Sra. Prohens, no estan
d’acord amb aquesta política.

Jo el que li demanaré, Sra. Prohens, és un poc de respecte.
Això no és cap brindis al sol, això són models econòmics i
socials diferents, i vostès defensen un model determinat i
nosaltres en defensam un altre, i no és cap brindis al sol, i vostès
llegeixen economistes neoliberals i nosaltres llegim altres
economistes. Nosaltres llegim economistes que tenen premis
Nobel igual que els seus, però són diferents models socials i
diferents models econòmics, i per tant models i propostes de
sortir d’aquesta crisi diferents. No és cap brindis al sol. Aquí no
som una colla d’inconscients, l’oposició, que diu bajanades;
aquí som persones que tenim una idea diferent de la seva, i això
mereix el mateix respecte que me mereix vostè. Jo puc discutir
amb vostè de temes econòmics, però no consider que sigui un
brindis al sol. Jo li puc dir que les seves polítiques neoliberals
l’únic que fan és que els pobres són més pobres, i vostè m’ho
podrà discutir amb dades i jo li ho discutiré amb dades, però res
pus, i, un respecte, sí que l’hi deman, perquè aquí jo no venc a
perdre el temps ni venc a brindar amb vostè, jo venc a discutir
de política, i estic discutint de política quan present aquesta
proposició no de llei. I li demanaria un respecte. Tenim idees
polítiques absolutament diferents.

Estic d’acord amb vostè absolutament -i això (...) discurs del
que jo estic d’acord- que això no és una mesura aïllada, i
efectivament l’acció del govern del Partit Popular ens diu que
no és una mesura aïllada. És capaç d’apujar les pensions...,
perdoni, capaç d’apujar als pensionistes els fàrmacs a la vegada
que fa una amnistia fiscal. Això són mesures. Efectivament no
hi ha cap mesura aïllada, hi ha una mesura molt clara del que
està fent el Partit Popular. Vostè no pot garantir que a final
d’aquest any, perquè el seu president ho està dient, no acabem
amb 6 milions d’aturats, 6 milions d’aturats amb un salari
mínim congelat. No té res a veure aquest tema, no té res a veure.
El problema que tenim en aquest moment és que no s’activa
l’economia, i les mesures de contenció del dèficit no activen
l’economia; no activen l’economia, no reparen en els bancs, que
cada vegada demanen més doblers, i no aturen cap indicador
negatiu d’economia, cap; des que vostès governen no han aturat
cap indicador d’economia negatiu, cap, i Europea està amb
l’amenaça de la intervenció. No n’han aturat cap, i podem
continuar fent aquesta feina, però almanco sigui un poc
respectuosa amb això.

Miri, és cert que a Grècia varen baixar un 22%, i baixant un
22% s’han quedat en 800 euros; miri si fins i tot els neoliberals
són conscients de la necessitat de tenir un salari mínim que
possibiliti que la gent tengui capacitat activada, i vostès
congelen el salari; no només congelen el salari sinó que mesos
després apugen el llum, i fan pagar els productes farmacèutics,
i aquí apugen l’aigua, el Partit Popular de l’ajuntament apuja
l’aigua; i apuja el transport. No només congelen els salaris sinó
que a més, a aquesta gent que cobra menys, li fan pagar més per
necessitats bàsiques, perquè no parlam d’anar a la discoteca els
caps de setmana, parlam d’aigua, de llum, de productes
farmacèutics... Totalment d’acord que no és una mesura aïllada,
la seva, és una mesura de contenció del dèficit que generarà que
la classe mitjana es vagi dissolent, que cada vegada siguem més
pobres la classe mitjana i més rics els que són rics. Perquè vostè
em dirà, i ho diu el mercat de luxe, que aquests no tenen cap
crisi; tot al contrari, tot al contrari!, els indicadors del mercat de
luxe pugen cada any, perquè els que tenen capacitat de despesa
d’alt nivell continuen gastant.

Per tant nosaltres..., fixi’s que les nostres propostes a
vegades estan pensades per si al Partit Popular li podem
arrabassar una mica d’empatia i podria votar qualque cosa,
perquè no li deim que sigui un 3% ni un 4% ni un 5%, li
demanam que el Govern negociï, que és el que li deia l’Estatut
dels Treballadors, perquè vostè s’ha oblidat d’aquest article, el
que diu l’altre, que ho ha de negociar amb els sindicats, que no
ho negocia.

I vostè diu que ha de tenir poder de decisió, però el poder de
decisió a un estat democràtic no només està en el Govern, està
en els parlaments i està en els sindicats, i està a la societat civil
a través de les associacions, i vostès estan governant de forma
unilateral, i quan hi ha una situació de crisi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta, tot d’una. ...i quan hi ha una situació de crisi
el més important és crear aquest consens, fer còmplice tothom
de la situació, i vostès no en són capaços, vostès no volen
negociar, vostès no volen donar dades, vostès no volen
compartir.

Per tant, bé, una vegada més el Partit Popular demostra cap
a quina línia econòmica va. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Digui, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, demanava alAlusions, atès que he estat citada
expressament dues vegades per part de la portaveu del Partit
Popular, i d’acord amb l’article 71.1 demanaria temps
d’intervenció.
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LA. SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, aquesta presidència considera que no hi ha
hagut alAlusions. S’ha referit a la portaveu del Partit Socialista;
vostè estava parlant en aquell moment, és lògic. Per tant em sap
greu però no li puc donar la paraula per alAlusions.

Gràcies.

Passarem a la votació de la Proposició no de llei 6025/11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm. 6025/11 per 9 vots en contra i 4 vots a favor.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1724/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de dia.

Passam al debat de la proposició no de llei RGE núm.
1724/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de
dia. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa
Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores
diputades, per explicar el motiu pel qual hem presentat aquesta
proposició no de llei m’agradaria fer un recordatori de quin és
el punt de partida i quin és el camí que s’ha produït per arribar
fins a aquesta proposició.

Per tant he de dir que fins ara l’atenció a les persones en
situació de dependència i la promoció de la seva autonomia ha
estat una de les prioritats de les polítiques socials i de salut del
nostre estat i de la nostra comunitat, i he dit fins ara
expressament, perquè una comunitat com la nostra, que té un
10,22% de persones en situació de dependència, ens deixa una
colAlectiu de 78.552 persones en aquesta situació. Per això
durant els anys de desplegament de la llei a les Illes Balears a
l’anterior legislatura es va realitzar un gran esforç institucional
per poder desenvolupar-la, amb la regularització del dret
d’aquest colAlectiu a percebre les ajudes reconegudes. 

Les nostres característiques particulars han condicionat la
distribució de les competències i les transferències de gestió de
la llei entre distints ens territorials, autonòmics, insulars,
mancomunitats i ajuntaments, que han realitzat també un gran
esforç de colAlaboració entre les diferents institucions locals,
així com amb altres entitats socials.

Realment es va fer un gran esforç per posar en marxa la
xarxa pública d’atenció a la dependència però partint des de
zero, una xarxa que inclou tots els centres i els serveis públics
de titularitat autonòmica, dels ens insulars i dels ajuntaments
que tenen les persones valorades com a dependents, així com els
serveis privats i el tercer sector. 

Aquest esforç polític va possibilitar que a final de l’any
passat hi hagués 5.262 places concertades, de les quals 2.346
eren per als centres de dia. Per poder donar servei a aquesta
demanda i en un moment en què els ajuntaments pogueren
assumir el compromís de posar a l’abast de l’atenció a la
dependència infraestructures properes a les persones, la
conselleria va concertar un total de 586 places de centre de dia
i 209 de residència. Aquesta concertació va suposar un estalvi
de 10 milions d’euros anuals als municipis que varen poder
dedicar els seus recursos a reforçar els serveis socials i a atendre
l’augment de les demandes socials per mor de la crisi
econòmica. Així es varen posar en marxa les necessàries
iniciatives de colAlaboració entre entitats; ens referim a
l’establiment dels convenis de colAlaboració signats entre el
Govern balear i els ajuntaments per a la reserva i l’ocupació de
places a centres de dia per a atenció a les persones dependents
en el seu municipi, amb el compromís, com ja he dit abans, que
els doblers estalviats es destinassin a serveis socials.

A finals de legislatura podem dir que hi havia convenis amb
36 municipis de totes les illes, uns convenis que s’han
mantingut finançats i renovats fins a l’any passat. A dia d’avui
podem dir que la renovació del compromís del Govern balear
amb les entitats locals que gestionen centres de dia no s’ha
tramitada, a pesar que aquestes continuen oferint els serveis als
usuaris. N’hi ha que tenen capacitat per poder fer front als
impagaments de l’administració, però n’hi ha d’altres, un
ajuntament en concret, que ja han comunicat a la direcció
general que han de tancar el servei i posar la gent al carrer.
Potser darrere aquesta en vendran moltes més. 

Aquesta és la realitat, i la realitat indica que els problemes
econòmics dels ajuntaments derivats tant de la manca
d’ingressos per via pròpia com per la manca de pagaments
compromesos per part de l’administració posen en perill el
funcionament de les seves places residencials i dels centres de
dia, perquè no poden assumir les seves despeses en solitari, més
del 50% del seu cost.

La FELIB va reconèixer ahir mateix que els ajuntaments ja
no poden assumir íntegrament el cost de les places residencials
i dels centres de dia sense el suport de l’administració, ni
tampoc no el poden assumir els pensionistes, que no arribarien
ni a la meitat del cost d’aquest servei, avui més que mai, amb
unes pensions cada vegada menys justes per mor dels retalls del
Govern, que els obliguen a pagar els serveis, abans universals,
en uns moments en què molts de pensionistes s’han de fer càrrec
dels seus fills, moltes vegades també dels seus néts, que han
quedat sense feina per mor de la crisi. Una vegada més el
campi, que deixa únicament en mans de la iniciativa privada el
servei d’atenció als dependents.

És per aquest motiu que es va presentar aquesta moció, per
instar el Govern a actuar ràpidament abans d’haver de llegir als
diaris el nou tancament d’una residència o d’un centre de dia
que deixàs les persones dependents sense recursos al carrer i a
les seves famílies sense sortida. 
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Aquesta era la nostra intenció, avui podem dir que la nostra
iniciativa ha donat bons resultats. Resulta que el dimarts passar
la directora general, la Sra. Ferrando, es va posar en contacte
telefònic amb el batlle de l’ajuntament que havia comunicat a la
seva direcció general el tancament del seu centre en un termini
de dos mesos per dir-li que signarien la renovació d’aquest
conveni. 

Així i tot, mantindrem la proposició no de llei per considerar
que la resposta que ha donat el Govern no ha estat oficial i
perquè queda encara sense concretar si es pagaran els
endarreriments de les factures que deu el Govern als
ajuntaments que s’han fet càrrec íntegrament de la gestió dels
seus centres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Vull dir a la Sra. Obrador que el nostre
grup parlamentari donarà suport a aquesta proposició no de llei.

Vostè s’ha referit, durant la seva intervenció, al fet que
tenim efectivament a la nostra comunitat autònoma una situació
complicada per gestionar els serveis socials. Per una part hi ha
els ajuntaments que tenen escasses competències en temes de
serveis socials, però com que són els que reben la pressió dels
ciutadans són els que primer tenen aquesta pressió i són moltes
vegades els primers que actuen i molts de municipis, sense tenir
les competències en centres de dia, sí que varen iniciar un
procés de construcció i de manteniment dels centres de dia. 

Després hi ha hagut canvis legals en l’Estatut que donem
molta més competències als consells insulars, però no s’han
pogut fer les transferències i, al cap i la fi, tenim una situació
administrativa complicada que s’ha de poder gestionar amb
bona voluntat per part de les tres parts i en capacitat de consens.

A la nostra comunitat autònoma, els centres de dia
bàsicament van dirigits a dos colAlectius de persones, les
persones amb discapacitat i les persones majors de 65 anys. Les
persones amb discapacitat tenen... representants del tercer sector
que, anualment, fins a l’any 2010 hi havia creixement de places,
l’any 2011 no hi ha hagut creixement de places i l’any 2012 no
hi ha creixement de places. 

És veritat que a l’any 2011..., sempre es negociava a finals
de desembre, podem dir que l’any 2011 no hi ha hagut
creixement de places i al 2012 veurem si al colAlectiu de
persones amb discapacitat el mes de desembre s’amplien els
centres de dia, però el colAlectiu de persones majors no tenia
aquest entramat que té el colAlectiu de discapacitats i eren els
ajuntaments els que varen assumir la responsabilitat de
residències i centres de dia als seus municipis. 

Després va venir la Llei de dependència que va donar, per
primera vegada a la història de la democràcia espanyola, que un
dret... un dret social, vull dir, no era una qüestió de voluntat,
sinó que era un dret social.

Davant tota aquesta situació i a causa que la crisi ja estava
avançada, vull dir ja estava manifestada d’una forma molt
cruenta, els municipis varen veure que els seus ingressos
estaven molt reduïts i varen començar a demanar al Govern
colAlaboració per poder mantenir els centres d’estada diürna.
Finalment el govern anterior va trobar una fórmula i l’any 2012
varen publicar una ordre de convocatòria de concertació de
places de centres de dia per a persones amb dependència. 

Era una convocatòria oberta perquè, a mesura que els
municipis volguessin, poguessin i estiguessin interessats
s’anassin incorporant a aquesta convocatòria. Varen ser molts
els municipis que progressivament es varen incorporar a aquesta
convocatòria de tot signe polític, vull dir, en aquell moment
governava el Partit Popular, el PSOE, el Bloc i vàrem anar...
pràcticament tots els municipis, des de municipis petits a
municipis grossos i es va fer en centres de dia i en residències.

Per tant es va fer aquesta convocatòria oberta, l’única
condició que posàvem era que aquests doblers que s’estalviava
l’ajuntament no anassin a un altre àmbit, sinó que es quedassin
dins l’àmbit de serveis socials, en un moment en què havien
augmentat molt les demandes de serveis socials per a coses tan
senzilles a vegades com l’alimentació, evitar desnonaments, etc.
L’any 2010 s’hi va destinar una quantia de 7 milions d’euros
que pràcticament es va liquidar, vull dir, es va liquidar tota
aquesta quantia. 

L’any 2011 no hi va haver pressupostos, es varen prorrogar
els pressupostos per una cosa bàsica, no perquè el Govern no
tengués ganes de fer els pressupostos, sinó perquè hi havia un
govern en minoria. No hi ha cap govern en minoria, a cinc
mesos d’unes eleccions, que presenti uns pressuposts perquè...
com hagués passat, ens haguessin no aprovat els pressupostos,
haguéssim hagut de dimitir perquè a un govern al qual el
Parlament no aprova els pressuposts ha de dimitir i estàvem a
cinc mesos d’unes eleccions, per la qual cosa hi havia un
problema perquè hauríem d’haver fet eleccions el mes de gener
o febrer per al Govern i al mes de maig per als consells i als
municipis, vull dir que era una irresponsabilitat en aquell
moment intentar fer aquesta mesura política.

Per tant, l’any 2011 es varen prorrogar els pressupostos i hi
havia 7 milions, perquè era una pròrroga de l’any 2010. Per a
l’any 2011 no se’n necessitaven 7, se’n necessitaven com a
mínim el doble, 14. Efectivament -ho dic tot això, ho inform
perquè la representant del Partit Popular, ja ens hi té acostumats,
ens dirà totes aquestes informacions anteriors-, l’any 2011 no,
no... s’havien de prorrogat i es manejaven aquests 7 milions,
però amb la voluntat de, si haguéssim continuat governant,
ampliar aquests 7 milions.
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A 1 de gener els municipis tenien l’obligació de començar
a justificar que s’havien gastat els doblers pel motiu pel qual
se’ls havien donat, és a dir, per centres d’estada diürna. També
ho dic això perquè també ens diran que això és un deute, que es
varen trobar amb un deute i això no és un deute. Vull dir quan
necessitam temps, els municipis normalment a 1 de gener no
tenen la memòria justificativa econòmica, l’entreguen el mes de
febrer, l’entreguen el mes de març, després quan es lliurada pels
municipis s’ha de passar per un informe tècnic, s’ha d’informar
per un informe jurídic, un informe econòmic, ha d’anar a
Intervenció.

Amb això vull dir que un conveni que tal vegada firmes el
mes de juliol o el mes d’agost es comença a gestionar el mes de
gener i per això a vegades el govern anterior no va poder signar
convenis, però no és que hi hagués un deute, és que és el tràmit
administratiu adequat. 

A mi, al principi, es semblava fins i tot graciós que un
parlamentari del Partit Popular digués que tenien deutes, però
ara ja duen nou mesos, supòs que tenen més pràctica de gestió
i veuran que això és així. 

El cas és que efectivament en aquest moment hi ha
ajuntaments que encara no tenen garantit el pagament de l’any
2011, el conveni de l’any 2012 i no hi ha doblers suficients per
pagar a tots els ajuntaments que l’any 2010 varen firmar el
conveni, als pressupostos del 2012, i crec que el Govern té un
problema.

Per tant, ens sembla molt adequada aquesta proposició no de
llei i per això li donarem suport, perquè pensam que de la
mateixa manera que el Govern del Partit Popular es va
responsabilitzar del deute d’Acciona, de 10 milions, perquè era
un deute de governs anteriors, també s’ha de responsabilitzar
d’aquest pagament pendent de l’any 2011 per a centres d’estada
diürna i a la vegada mantenir aquests convenis l’any 2012
perquè si no, els ajuntaments hauran de tancar.

Li he de dir també que nosaltres vàrem fer aquesta mesura
i vàrem construir nou centres d’estada diürna perquè la nostra
comunitat autònoma és la que té la ràtios més baixa de tots
l’Estat en temes de centres de dia. Si és necessari que hi hagi 8
places per a cada 65 persones majors de 65 anys, nosaltres no
arribàvem ni a un 0,1%, per això vàrem reforçar que els centres
de dia es mantinguessin i en varen construir uns altres.

Una construcció d’un centre de dia, que li he de dir que no
és una qüestió complicada, vull dir que si d’aquí cinc, sis, set
anys els centres de dia pels motius que siguin no són necessaris,
els ajuntaments ho poden utilitzar per a altres usos d’una
manera molt ràpida perquè són normalment espais oberts i fàcils
d’adaptar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. La verdad es que una y otra
vez no dejan ustedes de sorprenderme y perdóneme que se lo
diga, pero el cinismo y la demagogia de sus intervenciones es
cada vez más inquietante. Vienen aquí, se dedican a criticar por
las medidas que tiene que tomar debido a su mala gestión y se
van tan contentos. Lo peor es que muchos de ustedes son los
responsables directos de la peor situación económica que ha
vivido esta comunidad. 

¿Cómo se puede estar tranquilo siendo responsable de haber
triplicado la deuda de la comunidad, de tener a cientos de
proveedores al borde del cierre porque no les pagaban, de haber
dejado al límite a entidades sociales con años de historia en
nuestra comunidad que han tenido que abandonar sus locales,
sus actividades y han tenido que despedir personal por falta de
pago de la Administración que ustedes dirigían?

Han dejado solos a los ayuntamientos y a los consells en la
necesidad de dar respuesta a los más necesitados, solos y sin el
dinero prometido por el Govern, por su govern. Son
responsables de la falta de pago de muchos trabajadores y
ustedes vienen aquí como si no tuvieran nada que ver con todo
esto. La verdad es que me dejan cada día más sorprendida.

Presumen de una ley de dependencia que como tantas otras
cosas ha sido una política de titulares porque después hemos
visto como el Sr. Zapatero ha ido bajando cada año el
presupuesto de la Ley de dependencia dejando en manos de las
comunidades autónomas el peso de hacerse cargo de la Ley de
dependencia. 

Nos acusan de gobernar de forma unilateral. Tenemos que
gobernar de forma unilateral porque tenemos la triste situación
de encontrarnos con una oposición incapaz de ser responsable
de hacerse cargo de la situación y arrimar el hombro.

La cuestión es que con su forma de gestionar no me extraña
nada la situación con la que nos hemos encontrado. Ustedes
aprobaron los presupuestos que es la ley más importante de la
comunidad en cuanto a previsión de gastos, pero después entre
lo presupuestado y lo gastado había un abismo. Como muestra
lo que hicieron en sanidad o en asuntos sociales. Ustedes
bajaron el presupuesto de sanidad en un 7% y en asuntos
sociales un 2,5. Sí, el Gobierno del pacto que ara tanto dice bajó
el presupuesto de sanidad y asuntos sociales, aunque no les
guste que se lo recuerden.

El Govern al presentar los presupuestos consideró un éxito
que la Conselleria de Asuntos Sociales sólo bajara en 3 millones
de euros, pero después se gastaba lo que les daba la gana y
prometían y prometían para luego dejar a ciertos de personas sin
cobrar, igual que a las entidades sociales y a las instituciones.
No es que la mala gestión se haya dado sólo en el último año
por la crisis a la que ustedes hacen referencia, sino que ya
cerraban el año 2009 con deudas y retrasos en los pagos. 
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Ustedes ya aprobaron el presupuesto del 2010 debiendo
todavía parte del 2009 a las entidades sociales, como los
famosos 10 millones de euros a las entidades del tercer sector y
otros tantos a los ayuntamientos y a los consells y para arreglar
la situación no fueron capaces de aprobar los presupuestos para
el 2011 agravando aun más los problemas.

La mala gestión económica de los servicios sociales del
pacto ha perjudicado de manera muy clara y muy directa a
muchas entidades del ámbito social, aquellas que hacen posible
precisamente la atención a aquellos colectivos a los que ustedes
siempre hacen mención, aquellos colectivos de esta sociedad
que más los necesitan y que no tienen otros recursos a los cuales
recurrir.

También han perjudicado enormemente a los consells
insulars y a los ayuntamientos con deudas que arrastran desde
la pasada legislatura. 

Ahora sí me sumo a la petición de mi anterior compañera
que en vez de dedicarse a criticar tanto deberían pedir perdón a
los ciudadanos por cómo han dejado las cuentas y arrimar el
hombro con el Gobierno.

En cuanto al tema que hoy nos ocupa, es uno de tantos de
esos casos en los que ustedes vienen aquí y exigen ahora que el
Gobierno haga lo que ustedes no han hecho cuando gobernaban.
La gestión económica que se hizo desde la Conselleria de
Asuntos Sociales, de todas aquellas partidas que debían llegar
a los ayuntamientos, ha dejado a muchos en una situación
verdaderamente difícil. 

Ustedes proponían a los ayuntamientos que lanzasen ayudas
que después no cobraban o cobraban tarde y con los centros de
día, al igual que con las residencias, han hecho los mismo:
muchos planes, mucho vender nuevos centros de día, incluso sin
tener en cuenta que la demanda estaba descendiendo y después
dejaban a los ayuntamientos la gestión de estos centros sin
pagarles cuando tocaba las mensualidades. En esto, siempre han
sido muy expertos. Ustedes crean el problema y después que lo
resuelva otro o el yo invito y tú pagas la cuenta. 

Cuando se presentaron los presupuestos del 2010 en esta
cámara, como ya ha mencionado la portavoz del PSM, se dijo
que la financiación de los ayuntamientos en 2010 iba a ser
mejor que la del 2009, se hacía alusión a una partida de 6
millones de euros que iban directamente a los ayuntamientos
para la concertación de centros de estancias diurnas y de
residencias, con un nuevo sistema que no les haría depender de
las órdenes de subvención y que, supuestamente, les garantizaba
una cierta estabilidad a la hora de recibir financiación.

Se defendían estos presupuestos diciendo que los
ayuntamientos así no se iban a tener  que endeudar y que los
ayuntamientos eran para el Govern prioritarios. Pues nada más
lejos de la realidad. Al llegar el nuevo gobierno a la conselleria
ninguno de los ayuntamientos había cobrado ni un solo euro de
estos convenios por los que ahora nos pregunta. En todo el 2011
no habían cobrado nada y es más, incluso a algunos ya les
faltaba cobrar los últimos meses del 2010, pero no se preocupe
que el actual gobierno es mucho más responsable que ustedes y
ya está dando respuesta a los ayuntamientos.

Lo primero que ha hecho este gobierno al respecto es
aumentar la partida destinada precisamente a transferencias a
los ayuntamientos para la financiación de estos convenios. Se ha
aumentado en 1.397.869 euros con respecto al presupuesto del
2010.

Por otra parte el Govern hace frente a las deudas del pasado.
Sí, las deudas que ustedes dejaron y que no les gusta que les
recordemos. Se está poniendo al día de lo que se debe a los
ayuntamientos. 

Por otra parte, déjenme que les recuerde, como ya ha dicho
también la portavoz del PSM, que muchos de estos convenios
en el 2011 se firmaron a mediados del 2011: el de Esporles, el
7 de junio; el de la Mancomunidad del Pla, el 19 de mayo del
2011; Manacor, el 10 de agosto del 2011; Lloseta, el 19 de
mayo de 2011; Sa Pobla, 7 de junio del 2011; Santanyí, 30 de
marzo del 2011; el de Consell, el 31 de diciembre del 2010. 

Como ya ha dicho portavoz del PSM, estos convenios tienen
precisamente una clausula que estable que su vigencia es desde
el 1 de enero al 31 de diciembre independientemente de cuándo
se firman. Esto no impide que los ayuntamientos sigan pudiendo
pasar facturas para cobrarlas.

A día de hoy ya se han iniciado los trámites de los
expedientes de los convenios. Ya se han firmado todas las
órdenes de inicio de aquellos que no están siendo revisados.
Como sabrán, la demanda de plazas en centros de día está
bajando, el 70% de las personas con derecho reconocido por la
Ley de dependencia opta por la prestación de cuidados
familiares y solamente el otro 30% solicita el servicio. Lo que
la ley prevé como una excepción en muchas comunidades, en
otras Baleares, se ha convertido en la norma y esto se explica
por la crisis porque muchas personas prefieren cobrar el dinero
y mantener a sus familiares dependientes en casa.

Así, existen centros de día de algunos ayuntamientos que no
cubren las plazas que tienen concertadas, mientras que otros
ayuntamientos necesitan más plazas o no tienen concertada
ninguna. Por ello, algunos convenios se están revisando para
ajustar los conciertos de plazas a la demanda real y por eso
todavía no se han firmado.

Así que no se preocupe por los convenios con los
ayuntamientos que el Govern ya tiene en marcha todos los
trámites. Ojalá el Govern del cual formaba usted parte se
hubiera preocupado más por el pago a los ayuntamientos cuando
tuvo la oportunidad de hacerlo. ¡Qué fácil es recomendar ahora
lo que no han hecho ustedes en cuatro años!
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Por todo esto vamos a votar en contra de la PNL porque es
innecesario instar al Gobierno a hacer algo que ya está
haciendo. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula la Sra. Obrador
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, també moltes
gràcies pel seu suport a aquesta iniciativa. Al Partit Popular ja
li donarà les gràcies la societat, ja li donaran les gràcies totes
aquelles persones que puguin anar-se’n al carrer en el moment
en què es tanqui una residència o un centre de dia, com veim
que passa. 

Vostès no poden dir aquí que estan actuant i estan donant
solucions als ajuntaments quan aquest dimarts mateix
l’Ajuntament de Consell, que va ser el primer que va presentar
un escrit a la direcció general corresponent en què anunciava
que tancava el centre de dia perquè no tenia el conveni renovat
i perquè no estaven pagades les factures, aquest ajuntament no
ha tengut notificació, només una cridada telefònica aquest
dimarts passat, per tant no em digui que estan en marxa perquè
no estan en marxa, no estan fent absolutament res. No hi ha res
en concret. 

Per tant, aquesta proposició no de llei té vigència. Vostè
s’ha passat tota la seva intervenció, cent per cent de la seva
intervenció, donant la culpa a l’anterior govern. Jo li deman
aquí avui, què farà vostè per donar solució a això i em diu que
està en marxa. Jo li dic que no estan en marxa els convenis, no
hi ha cap document damunt la taula, no estan pagant les factures
ni els endarreriments d’enguany d’aquestes persones. És més,
no ho podran fer perquè a més ni hi han posat doblers, faltaran
100 milions d’euros per poder donar solució a aquest tema.

Una altra cosa més, amb tota aquesta situació d’inconcreció,
de no posar el conveni damunt la taula el que creen és una
inseguretat enorme, tant als usuaris com a les famílies que
veuen com surten cada dia informacions als diaris, als mitjans
de comunicació d’ajuntaments que estan tancant, ajuntaments
que posen gent al carrer i famílies que no saben, que no tenen
recursos per poder donar solució a aquesta situació. 

Sembla que estan interessats a continuar duent gent a la
iniciativa privada. No saben què han de fer perquè la gent no
tengui més remei que assistir a la iniciativa privada perquè, si
no, no s’entén, els seus propis ajuntaments, els seus propis
ajuntaments posen gent al carrer. Per tant, no em digui que
actuen i no em digui que tendrem solucions; què farà
l’Ajuntament de Consell quan no pugui pagar més i mantenir el
centre de dia? És ara que es necessiten les solucions, és avui, no
se’n vagi enrera, vagi a aquests moments, vagi ara a
l’Ajuntament de Consell a dir-li que tendran finançació i que no
hauran de tancar el centre de dia, perquè això no ho ha dit.

Per tant, a mi m’agradaria que el compromís del Partit
Popular fos real i efectiu, amb un document i un compromís de
posar doblers i finançació perquè els ajuntaments puguin
mantenir els seus centres de dia. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador.

Passarem idò a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 1724/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1724/12 per 9 vots en contra i 4 vots a favor.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1876/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a destinació dels descomptes als
empleats públics per vaga general.

I finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 1876/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a destinació dels descomptes
als empleats públics per vaga general. Per tal de defensar-la té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Santiago, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. M’agradaria fer un suggeriment al Partit
Popular, que quan es refereixi a aquest grup no és el Grup del
PSM, sinó que és el Grup PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, i encara que sigui una mica llarg ens agradaria que
ens respectassin el nom que bé (...) a les comissions i als plens
només dirigir-se com a PSM.

Bé, aquesta és una proposta que nosaltres pensam que pot
ser aprofitar una oportunitat que va venir amb la vaga general
que es va convocar per part dels sindicats majoritaris en el
conjunt de l’Estat espanyol, amb motiu del Reial Decret Llei
3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del
mercat laboral, i estava convocada a tots els empleats públics de
totes les administracions, comunitats autònomes, consells
insulars en aquests casos, ajuntaments, etc. I la proposta
concreta és que tots aquells doblers que s’hagin de descomptar
de les nòmines dels empleats públics, si posam concepte
d’empleat públic, perquè va des del funcionari, funcionari de
carrera, funcionari interí, contractat laboral, temporal o fix,
etcètera, amb motiu de la vaga, siguin destinats a subvencionar
totes aquelles entitats sense ànim de lucre que reparteixen
alimentació, amb l’objectiu que disposen de productes
alimentaris bàsics per poder-los distribuir entre les persones que
ho necessiten.
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Pensam que això ha de ser una acció del Govern que ens
representa a tots i que ho ha de fer de la forma que ho consideri
més convenient: via conveni, via ordre de subvenció, per
compra directa d’aliments i que després ells ho distribueixin.

Això ho han fet altres administracions públiques, el nostre
propi parlament va informar-nos que una part d’aquests doblers
la majoria anirien a Cáritas i una altra part aniria als Caputxins;
el Consell ha decidit que aquests doblers aniran a l’IMAS per
cobrir també necessitats de serveis socials; a l’Ajuntament
també hi ha una proposta en aquest sentit, que vagi una partida
concreta a una partida concreta dels serveis socials municipals.
En fi, és una iniciativa que s’està debatent a cada un dels serveis
públics i sembla que, d’una manera o de l’altra, s’està garantint
que aquests doblers que s’han pogut aprofitar de capítol 1 vagin
destinats a una finalitat que sigui de caràcter social.

Nosaltres hem pensat en aquest tema de productes
alimentaris, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poc de silenci, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... de productes alimentaris, perquè ens pareix fonamental
que es pugui garantir que les persones tenguin l’alimentació
coberta. Jo no sé si vostès van per la Plaça d’Espanya, que és
una ..., l’església dels Caputxins reparteix periòdicament, dos
pics o tres a la setmana, alimentació i la veritat és que aquella
cua fa feredat, jo no sé si vostès l’han vista, ja dóna la volta a
tota la illeta, i si vostès es fixen en el perfil de persones en tres
anys ha canviat radicalment, abans hi anaven deu o quinze
persones que podíem veure que eren persones que vivien en el
carrer, que eren unes persones que tenien problemes crònics
socials, però que ara hi va gent molt normalitzada.

El banc d’aliments ens recorda periòdicament que té
problemes per donar sortida a totes les necessitats que li
demanden diferents associacions. S’han creat a la nostra
comunitat autònoma, en qüestió de quatre anys, dues
associacions de persones de ciutadans, de civils que han vist la
necessitat, que és Mallorca Sense Fam i l’Associació d’Antics
Alumnes de Montision, vull dir que la societat civil respon a
aquesta necessitat jo crec que d’una forma important i una
forma que és lloable.

I seria una forma, pensàvem, de poder demostrar per part
d’aquest parlament que no som insensibles, que nosaltres veim
el mateix que veuen els nostres ciutadans als quals representam
i que aquests doblers que no estava previst que es poguessin
gastar, que estaven prevists al capítol 1, es puguin modificar i
puguin anar a cobrir doncs aquesta necessitat bàsica que jo pens
que tots estarem d’acord que s’ha de poder cobrir en el segle
XXI, en un estat democràtic, que és que la ciutadania no passi
fam.

No tenim a la nostra comunitat autònoma una renda mínima
que garanteixi aquesta ingesta, no tenim ordre de subvenció
l’any 2012 per poder cobrir aquesta necessitat, per tant pensam
que això és un gest, és un gest petit, però és un gest i en política
els gestos són importants i pensam que podria ser una proposta
que aprovàssim tots els grups parlamentaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, donarem
suport a aquesta proposició perquè pensam que la greu situació
que vivim a la nostra comunitat, amb l’augment que situa les
Balears sobre la mitjana de tot l’Estat, amb un 25,8% i un
increment de la població amb risc de pobresa de 10.588
persones més, no ens ha d’anestesiar davant la situació de dolor
que provoca la lluita per la supervivència a milers de persones.

Segons l’estudi Les condicions de vida de la població pobra
de l’arxipèlag balear de la Fundació FOESA, a l’any 91 hi
havia a les Illes Balears 139.000 persones pobres, les quals
representaven el 18,3% del total de la població i situava la
nostra comunitat gairebé 3 punts per sota de la mitjana estatal.
Aquest percentatge suposava una millora de 4 punts respecte de
l’any 81.

Ens trobam, 18 anys després, per damunt la mitjana nacional
i les persones que viuen amb condicions de pobresa han
augmentat un 54,9%, arribant a la xifra de 216.574 persones.

Els indicadors de desigualtat de l’any passat indiquen que
les illes han patit un increment tal que situa en el llindar de la
pobresa a un 25,8% de la població, fet que ha suposat que hi
hagi aquestes 19.588 persones més en situació de risc
d’exclusió.

Per tant, no podria ser d’altra manera que donarem suport a
aquesta proposició perquè pensam que la greu situació que
viuen milers de persones no ens ha de deixar indiferents, perquè
la indiferència paralitza i es torna quotidiana i aquesta
quotidianitat conduirà sense remei a cronificar i acceptar unes
condicions de vida inacceptables per a les 216.674 persones,
una de cada quatre que avui viuen amb condicions de pobresa
i que es normalitza i afecta gent que mai no s’hauria imaginat
que els podia tocar a ells.
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És cert, Sra. Santiago, que la cua dels Caputxins dóna tota
la volta a la illeta, però és més sorprenent que la consellera, que
se’n cuida d’aquesta gent, tengui el despatx damunt aquesta cua
i no hagi tengut cap iniciativa pròpia, que no sigui aquesta, per
donar una solució a aquestes persones i als Caputxins, en aquest
cas, que ja no donen abast.

Per això, convidam el Govern a repensar les seves
polítiques, que fan més rics els rics, en lloc de crear riquesa; que
generen desigualtats i no cohesió socials; que afavoreixen uns
pocs mentre perjudiquen la immensa majoria, amb un model
que no funciona, que no crea ocupació, amb retalls que afecten
els més febles i sobretot els serveis assistencials de l’estat del
benestar quan aquests juguen un paper fonamental per garantir
la igualtat d’oportunitats.

També recollir i fer nostra la demanda de donacions per
combatre la pobresa que fan les entitats socials que es veuen
obligades a racionar la donació d’aliments, entre d’altres, per
l’augment de la seva activitat, un augment que es calcula en un
34% respecte de l’any passat, mentre que els recursos
econòmics que aporten les administracions ara han baixat al
14%.

Per tant, perquè no volem acceptar sense immutar-nos
aquesta injustícia, donarem suport a la proposició de la Sra.
Santiago, en el sentit que els doblers que s’han de descomptar
als empleats públics, per motiu d’haver exercit el seu dret de
vaga el passat dia 29 de març, vagin a entitats socials que
reparteixen aliments per a la supervivència de les persones que
pateixen pobresa a les nostres illes. Així com m’agradaria
també manifestar avui aquí que el nostre grup parlamentari farà
donació dels doblers corresponents al seu sou d’aquest dia a una
entitat social que lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. I pel 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. Primer dir que el passat dia
29 de març, dia de la vaga general a les Balears, la vaga es va
desenvolupar sense cap tipus d’incident, llevat de qualque
excepció, i va ser un dia on tots els ciutadans de les Illes Balears
van poder exercir amb tranquilAlitat el seu dret a treballar i a fer
vaga. La normalitat va ser la tònica general al carrer, on la gent
seguia fent les seves compres, la seva vida normal, i les
compres es podien fer perfectament tant al petit comerç com a
les grans superfícies, que no van haver de tancar.

El Govern va destacar la baixa incidència de l’aturada, la
qual no va arribar al 25% en cap sector. Els serveis mínims
decretats es van complir pràcticament al cent per cent, excepte
en el cas del transport dels autobusos de Mallorca on un
incident a l’Estació Intermodal de Palma va retardar la sortida
dels primers serveis.

El Govern va xifrar en un 15% el seguiment de la vaga
general a l’administració autonòmica, el qual es podria
qualificar d’un fracàs de la convocatòria sindical.

Per sectors, el seguiment de la vaga a les Balears va ser el
següent: un 29,6 en els centres públics i concertats; el 16,9 a la
Universitat de les Illes Balears; el 7,2 a la sanitat; l’11,5 a les
conselleries; el 13,3% a les empreses públiques; l’11,6 en els
serveis generals, mentre que a l’ens públic de Radiotelevisió
d’IB3 just va arribar al 2,5%.

Tal i com marca la llei, als treballadors de l’administració,
igual que els que fan feina a qualsevol empresa privada, que
hagin exercit el seu dret a fer vaga, tendran un descompte a les
seves nòmines del dia en qüestió.

Quant als sous dels funcionaris públics, les retribucions dels
empleats públics de la comunitat autònoma estan contemplades
a la partida del capítol 1 dels pressuposts de la comunitat. El
capítol 1 es calcula per a un període que va de gener a
desembre, és un capítol tancat i no permet que hi hagi un traspàs
de quantitats d’aquest capítol a un altre capítol, amb una única
excepció que és al capítol 4, que és el capítol de subvencions,
que en aquest cas no seria el cas.

La quantitat que en aquest cas s’hagi descomptat als
funcionaris públics es barra i es guarda per fer front a altres
obligacions.

En matèria d’assumptes socials, quan va arribar aquest
govern es va trobar un deute de 5,7 milions d’euros amb entitats
de discapacitats, que ara reben els pagaments mensualment amb
normalitat. Com va dir el president d’aquesta comunitat, aquest
colAlectiu és prioritari per a aquest govern.

També, i és conegut, una gran quantitat de subvencions a
organitzacions sense ànim de lucre que la Conselleria
d’Assumptes Socials del Govern del pacte no va pagar, no va
pagar, entre elles, el Banc d’Aliments, que, per cert, el varen
deixar a deure una subvenció de 10.000 euros al Banc
d’Aliments corresponent a l’any 2010. La mateixa que avui el
Partit PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca vetlla
pels seus interessos; que, a més, el Banc d’Aliments fa una gran
labor, vagi dit per endavant.

No entenem que la Conselleria d’Assumptes Socials, quan
la duia el Govern del pacte, no pagàs les subvencions donades,
no pagàs els discapacitats, arribant a deure-los 10 milions
d’euros, el mes d’octubre del 2010, quan el Govern del pacte
continuava amb pagaments com per exemple el del Palau de
Congressos, i no pagaven les entitats de discapacitats.

Parlar d’insensibilitats en aquesta matèria és un tema molt
delicat, perquè, des del Partit Popular pensam que la millor
manera de mirar pels més desfavorits de la societat, que avui
desgraciadament són molts, és garantir el pagament dels
compromisos fets amb les entitats socials i de cap manera donar
subvencions que mai no arriben.
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Una vegada més, veim que queda clar que quan vostès, els
partits de l’oposició, no governen pensen en les entitats sense
ànim de lucre que menyspreaven quan tenien responsabilitats de
govern. Aquest tipus d’iniciatives queden molt bé de cara a la
galeria, sempre intentant manipular l’opinió pública fent
bàndols entre els bons i els dolents, entre els rics i els pobres,
quan no és així, no té res a veure. La realitat és una altra, el
Govern, precisament perquè no és insensible, fa una feina
intensament per garantir a totes les entitats socials que el
Govern del pacte va deixar penjades.

No és el mateix, ni es poden comparar, els comptes dels
ajuntaments, al Consell o al Parlament, no té res a veure, el
Govern, aquest capítol 1 el destinarà al capítol 1 i quan ja, si
queda, el que farà serà garantir i pagar el deute de totes aquestes
obligacions que estaven compromeses abans amb entitats
socials, amb entitats que també fan una gran tasca, que també
fan una gran labor i que no cobren i que tenen moltes quantitats
pendents.

Per tot l’esmentat, votarem en contra de la proposició no de
llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Obrador, donar les gràcies pel
seu suport i al Grup Socialista. Efectivament, jo crec que la crisi
aquesta demostra la seva cruesa i l’intensiva que és perquè
afecta el que podríem dir població normalitzada i seriosament
que si vostès van a veure la cua dels Caputxins, dic la cua dels
Caputxins perquè és al centre de Palma, vostès veuran que
famílies absolutament normalitzades que demanen productes
bàsics per poder arribar a final de mes. I davant això, nosaltres,
sense cap intenció, jo crec que el meu to ha estat adequat, ni
bons ni dolents, ni rics ni pobres, senyora representant del Partit
Popular, jo no he atacat ningú, i vostès, cada vegada que
nosaltres fem una proposta aquí; podem arribar a no fer
propostes, podem arribar a tancar la comissió, què vol que li
digui, podem arribar a tancar la comissió perquè cada vegada
que venim amb una proposta ataquen; un to, jo crec que ha estat
prudent, sensat, amistós, i venga, aquest tipus d’intervencions
...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, s’atengui, per favor ...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

M’hi atenc, li estic contestant, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Açò són consideracions que vostè fa, ...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, no, no, li estic contestant a la intervenció ...

LA SRA. PRESIDENTA:

... li prec, per favor, que faci ús del seu torn de
contradiccions. Gràcies.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Estic referint-me al discurs de la representant del Partit
Popular.

Per tant, jo crec que tal vegada a determinades proposicions
no de llei podria utilitzar aquest to, però a una d’aquestes
característiques dient que no, sense cap tipus d’atac, sense cap
tipus d’atac de gestions anteriors ni res. Això nosaltres ho hem
fet amb un intent, efectivament, pensàvem que es podria
proposar.

Vostès mateixes diuen, o el Govern diu que ha estat un
fracàs aquesta vaga, és que parlam tal vegada d’una quantia
baixa, però per a aquestes organitzacions molt important; no
parlam d’una milionada que provocarà cap tall al Govern. Com
ho farà l’IMAS passar de capítol 1 a serveis socials? Que li
demani el Govern, perquè la llei és la mateixa, la llei és la
mateixa, que diu que el capítol 1 és per a personal, tant per
l’IMAS com per al Govern, i resulta que el Parlament ho pot
fer, l’IMAS ho pot fer i nosaltres el Grup Popular no vol que ho
faci aquest govern.

Miri, jo diré una cosa, quedarà gravat i em sap greu, però és
que l’he de dir: aquest Partit Popular farà bo el Partit Popular
del Sr. Cañellas, perquè el Partit Popular del Sr. Cañellas era un
partit de dreta conservadora, però humanitària; i l’actual Partit
Popular és un partit tan ideologitzat, tan economista que no té
ni un caire d’aquella humanitat que tenia el Partit Popular de fa
setze anys.

No, no, ho dic perquè jo mateixa ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, guardin silenci per favor!

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Els ho dic seriosament. Això era una proposició no de llei
que es podia aprovar i el Govern faria o no faria. Però el
Parlament podria dir-los, escoltin, facin l’esforç de fer això. I ho
podria fer o no ho podria fer el Govern. Però el Parlament ...
Vostès estan tan capficats a protegir aquest govern que de
vegades no se’n temen que vostès representen alguna cosa més
que no és el Govern; vostès representen la ciutadania, vostès
creuen que a la ciutadania això li fa mal, hagi votat el Partit
Popular, hagi votat el PSOE o hagi votat el PSM-
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Iniciativaverds-Entesa? Creu que això li fa mal? De cap manera.
I el Parlament no li pot dir al Govern que faci aquest esforç?,
perquè no demanam cap cosa grossa. Ho farà l’IMAS, ho farà
el Parlament, segurament ho farà l’ajuntament i el Govern ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... aquest govern no ho pot fer.

Jo lament profundament aquesta actitud del Partit Popular,
que ni amb aquesta cosa tan senzilla es pot arribar a un consens.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago.

Passarem a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
1876/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1876/12 per 4 vots a favor i 9 vots en contra.

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