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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, bona tarda a tots i a totes. Abans
de començar la sessió d’avui els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, presidenta, Antoni Camps substitueix Alejandro Sanz.

LA SRA. PRESIDENTA:

No n’hi ha més?

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 2782 i 2845/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2782/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
laboral i dona.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 2782/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reforma laboral i dona, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres sempre hem dit
que la reforma laboral del Partit Popular era una reforma injusta
i ineficaç; injusta perquè eliminava drets laborals aconseguits
després de moltes lluites de molts d’anys, i perquè deixava en
mans dels empresaris les condicions laborals d’aquests
treballadors. I també que és ineficaç perquè no ha aconseguit
l’objectiu pel qual es va reformar, i és la creació d’ocupació,
sinó tot el contrari, no ha aconseguit més ocupació, el que ha
aconseguit és que augmentassin les xifres d’atur.

Però si hi ha un colAlectiu especialment perjudicat per
aquesta reforma laboral és el colAlectiu de les dones. Per què
deim això? Perquè la reforma laboral del Partit Popular suposa
un endarreriment de 30 anys respecte de l’aconseguit durant tot
aquest temps dins l’àmbit del dret a la igualtat i a la conciliació
de la vida laboral i familiar. Amb aquesta reforma les dones es
troben amb dificultats que pensaven que ja estaven superades,
primer per incorporar-nos al mercat de treball i després per
poder-nos mantenir en aquest mercat de treball. Ara aquesta
reforma deixa en mans de les empreses el canvi de les
condicions del temps de treball pactades durant el contracte
laboral. Aquesta possible decisió unilateral de les empreses
dificulta la conciliació del treball fora de la llar, i el rol
obligació de la cura dels nins i les nines menors i de les
persones dependents cau de ple sobre les dones una altra
vegada.

Per tant aquesta reforma laboral possibilita el canvi entre els
equilibris de forces existents en el mercat laboral que s’havien
aconseguit després de moltes lluites en favor de la direcció
d’empreses i en perjudici de la negociació colAlectiva. Ja és
evident que prevalgui el conveni d’empreses sobre el conveni
colAlectiu; per aquest motiu moltes de les incorporacions de
clàusules en favor de la igualtat i de la conciliació que emanen
d’una llei orgànica i que s’han aconseguit gràcies a la pressió i

a les polítiques sindicals, quedaran sense efecte i en mans dels
empresaris i del seu compte de resultats.

Quins són els canvis que afectaran especialment les dones
treballadores? Primer, la possible modificació dels horaris per
part de l’ocupador sense necessitat d’acord amb els treballadors
i les treballadores i els seus representats; afectarà decididament
a un equilibri que necessita estabilitat, com és la conciliació
laboral i familiar dels treballadors, el que fa més vulnerable el
treball de les dones, que en moltes ocasions depèn de la
possibilitat d’organitzar un ritme compatible entre la feina i les
responsabilitats familiars i domèstiques. Igualment dificultarà
la incorporació dels homes al repartiment de les tasques
domèstiques per les mateixes raons. 

Es tracta, per tant, d’una mesura que afecta greument les
famílies, especialment aquelles en què els dos membres de la
parella fan feina fora de casa; a les famílies, se’ls dóna suport
efectiu quan es regula per tal que tots els seus membres puguin
desenvolupar les seves activitats en igualtat, quan es facilita
amb serveis públics l’atenció de les responsabilitats familiars i
el desenvolupament de les tasques de cura sense haver de
renunciar a l’activitat remunerada. La prioritat que dóna suport
a les famílies és que totes puguin gaudir de l’estat del benestar,
i després ja podrem celebrar tots els dies mundials que es
vulguin commemorar.

La reducció de la jornada és l’opció més utilitzada per a la
conciliació de la vida familiar i laboral de les dones, perquè
permet optar a diferents fórmules. Ara es manté el dret a la
reducció de jornada per a la cura dels fills menors de 8 anys o
de familiar dependents, però amb importants restriccions, donat
que fins ara el treballador podia reduir la seva jornada de forma
diària, setmanal, mensual o anual, en funció de les seves
circumstàncies i necessitats, mentre que ara únicament es
podran acollir a la reducció de jornada diària. Això implica que
si per exemple la teva jornada és de dilluns a dissabte i
solAlicites una reducció de jornada d’una hora diària, fins ara es
podien acumular aquestes hores i aplicar-les totes juntes per no
haver d’anar a fer feina el dissabte, per exemple, mentre que ara
amb la reforma només es podrà reduir una hora cada dia de la
jornada.

També la reforma laboral elimina les bonificacions mensuals
de 100 euros al mes de la quota empresarial a la Seguretat
Social. Aquestes bonificacions es cobraven en el moment de la
reincorporació de les dones que havien demanat una excedència
per maternitat; ara amb l’eliminació d’aquestes ajudes es deixa
d’incentivar la contractació de les dones i la conciliació.

També aquesta reforma permetrà que el contracte per temps
parcial deixi d’existir en la pràctica, que es desvirtuï un
contracte utilitzat pel 75% de les dones, ja que permet a les
empreses la imposició per necessitats empresarial de realitzar
hores extres amb l’únic límit de la jornada a temps complet, és
a dir, que pot deixar d’existir en la pràctica per raons de
l’empresa.
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La reforma també posa en risc el permís de lactància, ja que
els drets dels treballadors deixaran de ser drets individuals per
passar a dependre de les necessitats productives i organitzatives
de l’empresa, podent-se establir per conveni colAlectiu que per
raons productives de l’empresa el permís de lactància no es
pugui gaudir de manera acumulada sumant 15 dies més a la
baixa per maternitat. 

Tots aquests motius ens fan proposar aquesta iniciativa, per
tal que es modifiqui una reforma laboral que perjudica greument
les dones amb la pretensió que es mantenguin els plans per a la
conciliació familiar i laboral, i perquè s’elaborin noves mesures
per afavorir la intermediació laboral i l’ocupació dels
treballadors; també perquè es fomenti la contractació indefinida
que afavoreixi una ocupació estable, evitant que en els
contractes parcials es pugui imposar la realització d’hores
extraordinàries, tal com queda permès en aquesta reforma;
també per recuperar les bonificacions per al manteniment de
l’ocupació i la igualtat d’oportunitats, per donar suport a la
reincorporació de les dones treballadores; també que es
contemplin mesures per afavorir la flexibilitat interna negociada
amb les empreses com a alternativa a la destrucció d’ocupació.
Proposam que la mobilitat funcional es realitzi sense vulnerar
el respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques,
incloent la prohibició del tractament discriminatori i respectant
la negociació colAlectiva, i que quedin recollits, així mateix, dins
els plans d’igualtat. També demanam que es contempli, en el
cas de desplaçament dels treballadors, que tenguin prioritat de
permanència en l’empresa els treballadors que tenguin al seu
càrrec i visquin amb menors de 3 anys o amb persones amb
dependència reconeguda; aquesta mateixa prioritat s’hauria de
mantenir en el cas dels acomiadaments colAlectius. Que
s’impedeixin modificacions substancials de les condicions de
treball sense tenir en compte les responsabilitats familiars.

Totes aquestes circumstàncies són les que nosaltres
demanam que s’incloguin, en el cas que s’aprovàs aquesta
proposició, dins un altre text de reforma laboral. Aquesta
proposició no de llei pretén que el Partit Popular torni enrere
una llei que suposa un endarreriment dels drets dels treballadors
en la igualtat i que no serveix per crear ocupació, tot al contrari,
perquè ha afavorir l’augment de les taxes d’atur, que han deixat
la nostra comunitat amb un 28% de persones sense ocupació, un
total de 2,6 punts per sobre de la taxa assolida en el mateix
primer trimestre de l’any 2011, i en comparació amb la taxa
nacional va ser del 24,4% i l’any 2011 va ser del 25,4. I també
perquè afecta especialment la taxa d’atur femení, que se situa en
el 29,5%, 4,6 punts per sobre de la mitjana espanyola, que és del
24,9%, mentre que la taxa d’atur masculí ha estat del 26,8.

Nosaltres hem presentat aquesta proposició no de llei perquè
consideram, ja ho he dit, que és una reforma que vulnera els
drets dels treballadors i especialment els drets de les dones, i és
per això que demanam el suport dels partits aquí presents.

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. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom i, Sra. Obrador,
nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei perquè
coincidim amb l’exposició d’arguments.

El Partit Popular ens diu des del principi d’aquesta reforma
laboral que és una reforma necessària perquè és fonamental
canviar les estructures laborals de l’Estat espanyol. Doncs tenim
a l’Estat espanyol unes estructures que són molt difícils de
modificar, o que costa molt modificar tot i que s’hagi avançat,
com per exemple que les dones treballadores espanyoles
guanyen el 78% manco, perdó, el 28% manco que els homes;
que la taxa d’ocupació és 11 punts inferior; que el 76% del
treball parcial és femení; que el 95% de la població inactiva és
dona, i quan es demana per què no cerca feina diu que és per
tenir cura de les persones majors o per tenir cura dels infants,
mentre que els homes diuen que en aquell moment estan
inactius perquè descansen, períodes de descans i sobretot
períodes de formació. Això eren problemes estructurals que
s’haurien pogut abordar a una reforma laboral i en canvi cap
d’aquests problemes no està present a la reforma laboral.

Nosaltres rebutjam aquesta reforma laboral perquè, tot i que
som conscients que són necessaris canvis, cap canvi no s’ha
d’imposar al conjunt de les persones afectades, i aquesta
reforma laboral no es va negociar amb els sindicats. Per tant des
d’aquest principi pensam que no es pot acceptar aquesta
reforma.

I també coincidim amb vostè que les dones com a
treballadores estan perjudicades en aquesta reforma, i com a
dones doblement perjudicades, perquè encara a l’Estat espanyol
i a la nostra comunitat autònoma la importància que té la dona
en la cura dels infants i en el manteniment de la llar és molt
important. 

Uns dels punts que nosaltres pensam que és absolutament...,
que demostra la insensibilitat del Partit Popular en aquest tema
és que s’ha eliminat la deducció dels 100 euros al mes per a les
empreses que contractaven treballadores que es reincorporaven
abans dels dos anys del part. Això era un incentiu que tenien les
empreses per poder contractar dones que abans dels dos anys
des del part es podien incorporar, i aquest incentiu ha
desaparegut. 
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Com vostè deia aquesta capacitat que té l’empresa, que
unilateralment pot modificar horaris, un 5% de la distribució ho
pot fer unilateralment, els horaris, i pot donar mobilitat
geogràfica als seus treballadors per temes de productivitat,
afecta directament les dones, perquè totes les que som dones
treballadores sabem la importància que té saber quins horaris
tendràs, o sabem les dificultats que suposa canvis d’horari a curt
termini dins el mateix mes o amb una amenaça que no ho
podràs negociar. Aquesta reforma laboral ho permet.

Desapareix també el sistema de categories, i nosaltres a això
li donam molta importància perquè possibilitat tot el tema de la
mobilitat funcional, vull dir que es poden assignar als
treballadors funcions inferiors a la seva categoria, i això és una
forma de dificultar la identificació de les causes de segregació
per raons de gènere, és una forma fàcil d’encobrir aquesta
identificació, que ara sí, per mor de les categories, podem saber
a quines accedeixen més els homes i a quines accedeixen més
les dones.

El permís de lactància, que va ser una de les reivindicacions
més importants del colAlectiu de dones, s’ha fet molt més rígid,
i una de les característiques de la conciliació familiar és la
possibilitat que hi hagi aquests elements que siguin flexibles.
Fins ara aquest permís de lactància el podia prendre un home o
una dona indistintament, no és que els dos el gaudissin a la
vegada, sinó que potser dilluns, dimecres i divendres ho feia
l’home i dijous i dimarts ho feia la dona, i això facilitava la
conciliació, el repartiment de tasques..., possibilitava moltes
coses. Ara no es podrà fer perquè només podrà ser exercit per
un dels dos tot el temps. Això segurament al 90 o al 85% de les
persones els va bé, però sempre hi ha un percentatge que podia
facilitar això i ara això ho dificulta, i no s’entén per què, perquè
no es regala més ni es lleva, però dificulta aquesta conciliació.

La reducció de jornada per a menors de 8 anys. Això també
és una de les coses que queda molt rígida en aquest decret.
Abans es permetia que aquesta reducció de la jornada de feina,
que sempre suposava també una deducció de sou, com és de
suposar, es pogués fer diàriament, setmanalment o
mensualment, segons les característiques de la família, perquè
no totes les famílies són iguals. Doncs ara no, ara només pot ser
diària. Aquests casos, quan un escolta la gent i coneix les
situacions reals, te n’adones que això perjudicarà moltes
famílies, per exemple famílies separades, famílies separades en
què hi ha canvi de municipi, o canvi fins i tot..., aquí de
municipi, però a la península pot ser de província, i els dones o
els homes s’agafaven aquest dia per acompanyar l’infant. O
casos, per exemple, de famílies que tenen nins discapacitats que
necessitaven un matí per acompanyar-los a fer teràpies o dur-los
al metge i tal. Doncs ara això no es podrà fer perquè no es
podran acumular les hores per a aquella família que necessita
acompanyar el nin que té un problema del que sigui, de
discapacitat, i necessita un matí de teràpia; ara no es podrà fer
-o cada 15 dies. Aquesta acumulació no es podrà fer, i l’Estat no
hi guanya res, i l’empresa tampoc no guanya res, però és
dificultat constantment aquesta conciliació.

Pensam que aquest decret n està pensant des de la realitat,
sinó des del que fa el PP, posar tabula rasa sense matisos, sense
flexibilitat, posar una línia recta per a tothom i tots ens hem
d’adaptar a això, no hi ha flexibilitat de cap mena.

El permís de paternitat, que havia d’entrar en vigor, s’havien
d’incorporar més setmanes a 1 de gener del 2011, que es va
passar al 2012 i ara s’ha passat al 2013. 

I el Partit Popular ens diu que tot això és necessari per a la
productivitat, i consideren que, hi ho diuen els seus alts
dirigents o els dirigents amb més ressò nacional, que ara s’ha de
fer més feina, que s’ha de fer més feina amb manco sou o amb
el sou congelat. Però, és curiós, això no ho apliquen al gabinet
del president; en el gabinet del president l’excusa per pujar-los
un 25% el sou ha estat que havien de fer més feina, però la resta
de ciutadans ens hem d’adaptar i hem de renunciar a drets de fa
20 i 25 anys per poder ser més productius. 

Jo estic realment alarmada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, guardi silenci, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...perquè les meves filles, que són del segle XXI, tendran menys
drets que el seu padrí, que és del segle passat: s’hauran de
jubilar més tard, tendran més hores de feina, les podran
traslladar d’una banda a l’altra sense que elles negociïn... Vull
dir que estam deixant als nostres fills menys drets laborals que
els que varen gaudir els seus padrins. Això realment és una
involució, és una involució i en el cas concret d’aquest decret
llei és d’una forma molt clara.

I tanmateix un dels problemes que té Europa, i s’haurà de
modificar, un dels problemes que té Europa és que no tenim
taxa de reposició, tenim menys fills dels que són necessaris per
poder garantir que hi haurà una reposició dels europeus, i només
els països que tenen aquesta taxa de reposició garantida són els
països nòrdics, precisament els països on tenen les polítiques
millors de conciliació, on les dones tenen més fills, on se’ls
facilita la feina i la criança: més temps de maternitat, fins als 12
mesos, fins als 18 mesos; sous íntegres... Ara no sabem què
passarà amb això que ha fet el Partit Popular amb aquesta
reforma i amb la reforma que ha fet aquí, que avui s’aprova, del
Pla d’equilibri, que només pagaran el 75%, no es pagarà el cent
per cent del sou. 

A maternitat, li afectarà? Les dones que tenguin un fill fins
ara cobraven el cent per cent del sou; ara, segons la reforma que
avui es proposa a Madrid, no s’especifica, que la maternitat serà
el cent per cent. Només cobrarà el 75%? I tanmateix haurem de
tornar d’aquí..., quan el Partit Popular reflexioni o quan hi hagi
un altre govern, a modificar aquestes polítiques de conciliació
que fan que les dones ens animem a tenir fills perquè podem
compaginar les dues coses i animam sobretot, pel que fa a
polítiques actives, que l’home s’incorpori d’una forma molt
activa i igualitària en aquest procés de criança. 
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Aquesta reforma laboral no va en aquest sentit en absolut i,
per tant, el nostre grup, la nostra coalició donarà suport a la seva
proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc voldria en nom del Grup Parlamentari Popular
manifestat el total rebuig a les actuacions violentes que es varen
produir aquesta setmana a Manacor en les quals es va atacar el
nostre president, així com manifestar que estam impactats per
les reaccions que han tengut els partits de l’oposició. 

Des del nostre grup parlamentari no podem de cap manera
donar suport a la proposició no de llei que presenta el Grup
Parlamentari Socialista per diversos motius, però el motiu
fonamental és que creim que la reforma laboral, regulada per
reial decret, és una de les eines fonamentals, si no el pilar bàsic,
per reduir el nombre de persones en atur. Aquest és un dels
principals problemes del nostre país i també de la nostra
comunitat autònoma, a més els he de dir que és una reforma
bona per a la dona i especialment per a la dona.

És una reforma de tot el Govern, en la qual hi ha participat
de forma activa el Ministeri d’Igualtat perquè la reforma per a
la dona significa més feina, més oportunitats, més conciliació,
més formació i sobretot la possibilitat que entrin al mercat
laboral totes aquestes dones que durant els períodes en què
vostès varen governar varen enviar a l’atur amb les mesures
econòmiques que es varen implantar durant l’anterior
legislatura.

Senyores i senyors diputats, la reforma laboral no és ni
injusta ni ineficaç, sinó que tan bona és la reforma laboral i
sobretot per a la dona, que no només reforça el paper de la dona,
sinó que també reforça el paper de la conciliació de la vida
familiar i laboral, ho fa donant més oportunitats a les dones
perquè entrin al mercat laboral. Això suposa més llocs de feina
per a les dones, més contractació per a les dones.

Mirin, els demostrarem de quina manera ho fa. Ho fa creant
un nou contracte que és el contracte per a emprenedors
d’empreses de menys de 50 treballadors que incentiva i bonifica
la contractació de les dones, 3.600 euros per a la contractació de
dones menors de 25 anys, 4.500 euros si es contracten dones de
més 45 anys i si és la primera persona que contracta una petita
empresa o microempresa, 3.000 euros de bonificació en el seu
compte fiscal.

També podem dir que és innovadora respecte al teletreball
que abans mai no havia estat regulat amb tanta intensitat com
ara. Per altra banda té, i molt, a veure amb la dona el fet que la
reforma permeti no l’organització de la jornada laboral atenent
circumstàncies econòmiques, però és que no és veritat que sigui
només per circumstàncies econòmiques, sinó que es permet que
negociï la jornada si es donen aquestes circumstàncies, però així
mateix es pot haver negociat amb convenis sectorials o
d’empresa. Així que no és veritat el que diuen les veus del Partit
Socialista i del PSM. 

Pel que fa a les hores extres en contractes de forma parcial,
haurà de ser proporcionada a la jornada que es realitzi, no es
permeten de manera descontrolada. La reforma no permet
baixar el sou a les dones. Com s’atreveixen a insinuar que les
dones són menys competitives i productives que els homes?
Aquesta discriminació la fa el Partit Socialista i no la reforma,
la qual cosa els hauria de fer vergonya.

Aquesta reforma no crearà més atur del que s’ha creat fins
ara, sinó que permetrà adaptar-se a les empreses i als
treballadors, a qui permetrà sobreviure i no desaparèixer per
poder tornar arrancar quan arribi una època d’expansió.

Aquesta és la manera com incentiva la contractació de dones
el Govern del Partit Popular i està funcionant, s’estan
formalitzant contractes d’emprenedors amb dones en aquest
país. Nosaltres donam solucions a les dones i no les enviam a
l’atur, com feien vostès quan governaven aplicant les seves
polítiques socialistes.

Tenim clara una cosa i és que perquè una dona pugui tenir
oportunitats en primer lloc ha de fer feina i vostès les enviaven
a l’atur. En canvi, el nostre govern les manté al mercat laboral,
aquesta és la gran diferència i una vegada que fan feina poden
conciliar la seva vida laboral i familiar. 

Per a vostès, conciliació significa enviar-les a casa seva
perquè conciliïn per obligació 24 hores. Aquesta és la gran
diferència entre vostès i nosaltres. A més, els diré que el Govern
del Partit Popular continua fent feina per posar en marxa
mesures per fomentar la contractació indefinida dels joves i dels
majors de 45 anys. L’objectiu del Govern és que els llocs de
feina siguin creats per les empreses privades i per això, vol
modificar la normativa existent per agilitar les tramitacions. 

Per concloure, voldria dir que estam convençuts que el
Govern va pel bon camí, adoptant les mesures necessàries per
superar aquest moment de crisi econòmica i per tant, donant
suport a l’aprovació del reial decret, així com animam al Govern
a continuar en aquesta línia.

Moltes gràcies.

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.
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LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, en primer lloc, vull fer una petita referència
al començament de la intervenció de la diputada del Partit
Popular en relació amb els fets d’agressió al president d’ahir i
a les declaracions que va fer el meu grup, vull manifestar avui,
tal i com ho vàrem manifestar ahir, el rebuig a aquestes accions
violentes que rebutjam i que rebutjarem sempre.
Dit això, vull dir que el que hauria de fer el Govern és una
reflexió, un pensament de veure per què s’estan produint
aquestes accions, des del rebuig, ja ho he dit, des del rebuig,
però pensar..., és l’únic que he dit, que pensin, que reflexionin
per què es produeixen aquestes accions i vull dir que no tots els
manifestants es varen manifestar amb violència i que els
manifestants que varen anar a Manacor, eren allà per
disconformitat amb polítiques concretes d’aquest govern. Per
tant, si no volen manifestacions al carrer, repensin què fan i com
afecten aquests colAlectius que es manifesten cada dia. Avui
tenim els sanitaris, demà tendrem els docents, les persones que
atenen els dependents, les persones i les empreses que atenen els
discapacitats, les persones que defensen la nostra llengua, tots
els colAlectius que surten al carrer afectats per les polítiques
d’aquest govern. Tenen tot el dret a manifestar-se i a dir que no
estan d’acord amb això. Per tant, el que pensam és que el Partit
Popular hauria de fer una reflexió perquè això respon, aquestes
manifestacions responen i són resposta a aquestes polítiques.

I ara pas directament a dir que, bé, moltes gràcies, Sra.
Santiago, pel seu suport i al Partit Popular vull dir-li que les
paraules de suport a les dones s’han de convertir, s’han de
traduir en accions concretes de suport a les dones. Aquesta
reforma laboral no és acció concreta de suport a les dones
perquè les perjudica especialment. Ja ho hem dit i ho hem
argumentat. En aquests moments, també és una reforma que no
serveix per crear ocupació perquè en aquests moments hi ha un
29,5% de dones que estan a l’atur en la nostra comunitat, molt
per damunt de l’atur dels homes. I ahir mateix, vàrem sentir les
paraules del ministre on deia que fins al 2013 no es recuperaria
l’ocupació, que ens tornaríem a situar a nivells de fa uns anys.
Per tant, aquesta reforma laboral que no aconsegueix l’objectiu
pel qual es va, suposadament, aprovar s’hauria de retirar perquè
és ineficaç i és injusta. 

He de dir al Partit Popular, continuant amb l’argument que
les paraules de suport s’han de mostrar en accions concretes de
govern, que vostès caminen en direcció contrària a allò que
diuen, perquè els vull recordar que el Partit Popular no va donar
suport a la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, no tan sols
no hi va donar suport, sinó que està recorreguda davant el
Tribunal Constitucional, una llei que donava especial atenció a
la correcció de les desigualtats en l’àmbit laboral, precisament,
i al dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral;
que el Partit Popular no va donar suport al Projecte de Llei
d’igualtat de dones i homes de les Illes Balears, i això també
demostra que diuen que donen suport a les dones, però a l’hora
de la veritat no hi varen voler votar a favor.

Després, ja ho he dit, la reforma laboral contra les dones. La
ministra Mato, nomenada pel Govern Rajoy davant el primer
cas d’assassinat va sortir per la televisió als mitjans de
comunicació i es va referir a aquest assassinat com a violència
familiar, una manera de fer invisible la lluita contra la violència
de gènere que ha d’estar damunt la taula de la ministra, va voler
tancar la violència de gènere dins les parets de la llar, per tant,
crec que va totalment en direcció contrària a la defensa dels
drets de les dones. 

Un govern, els ho vull recordar, que vol deixar en suspens
la decisió de permetre que la píndola de l’endemà es pugui
adquirir sense recepta; un govern que ha anunciat la reforma de
la Llei d’interrupció voluntària de l’embaràs, que també
representarà un enorme greuge per a les dones; un govern que
ha retallat dràsticament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

...el 22% dels recursos destinats contra la violència de gènere;
un govern que ha desmantellat l’estat del benestar, que afectarà
més greument les dones perquè provocarà que moltes hagin
d’abandonar una feina per passar a ocupar-se de les persones
dependents al seu càrrec; un govern que deixa en suspensió la
Llei d’atenció a les persones amb dependència; un govern que
introdueix el copagament sanitari que perjudicarà especialment
les dones titulars de les pensions més baixes, justament per la
bretxa salarial de què parlaven; un govern que elimina el
Programa d’educació infantil de 0-3 anys que les deixarà sense
un recurs imprescindible per poder accedir al món laboral, ...

En definitiva, tenim paraules d’un govern del Partit Popular
que diu que dóna suport a les dones i unes accions que van en
direcció contrària. Per tant, els demanaria coherència;
coherència entre el que diuen i el que fan, i el que fan és
totalment perjudicial per a les dones.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passam idò a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 2782/12.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2782/12, per 9 vots en contra i 5 vots a favor.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 2845/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments dels
ajuts a ASPANOB.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2845/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
d’ajuts a ASPANOB. Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble.
Sra. Cristina Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, bones tardes, l’objectiu d’aquesta proposició no de
llei és posar damunt la taula una vegada més la preocupació que
té el nostre grup parlamentari per aquestes associacions del
tercer sector que fan un important servei a la ciutadania en
l`àmbit social i sanitari complementant l’acció de
l’Administració i que ara passen un moment molt complicat, i
no sabem quines es podran mantenir i quines desapareixeran
durant aquests anys.

El tercer sector, com indica la seva definició, està format per
organitzacions amb personalitat jurídica sense ànim de lucre i
els beneficis de les quals són revertits en la mateixa activitat i
en la mateixa societat. En altres ocasions hem fet iniciatives que
feien referència a tot el sector, que consideram que fa una feina
extraordinària i més en aquests moments de crisi en què són més
imprescindibles que mai, però pensam que també és necessari
fer evidents casos concrets que tenen una transcendència
especial, al nostre entendre.

És per aquest motiu que aquest capvespre demanam a tots
els grups de la cambra que instem el Govern a fer efectius
aquells ajuts compromesos i no pagats fins el moment a
ASPANOB perquè consideram que aquesta associació no pot
veure compromesa la seva continuïtat ni la seva tasca
assistencial d’acompanyament, assessorament i logística a les
famílies amb fillets i filletes amb càncer com passa ara.

ASPANOB va ser creada l’any 1987, és a dir, que ara fa 25
anys que està al servei d’aquestes famílies. L’objectiu d’aquesta
associació és millorar la qualitat de vida dels infants amb càncer
i de les seves famílies. A Menorca és una organització molt
reconeguda i apreciada, es calcula que dóna suport a unes 500
persones entre els afectats i les seves famílies, però actua en
famílies de totes les illes, de totes les nostres illes, que per raó
del tractament dels seus fills es veuen obligades a desplaçar-se
fora del seu domicili habitual per un temps que mai no és fàcil
de precisar quan parlam de tractaments o de revisions de càncer.

No fa massa una mare explicava el cas del seu fill malalt des
de 2003 i que malgrat sembla que té superada la malaltia els
viatges a Mallorca continuen sent constants. Fa uns anys es va
crear també una altra associació, sortida d’ells mateixos, que és
ADAMOB que es dedica a adults perquè tant els arribaven
fillets com adults.

A més d’aquests desplaçats de Menorca, Eivissa i
Formentera també necessiten els seus serveis els malalts de la
part forana de Mallorca per exemple. ASPANOB ha ajudat i
ajuda moltes d’aquestes famílies de les Illes Balears també en
la cessió d’habitacions d’uns pisos, n’hi ha tres a Palma i dos a
Barcelona, perquè puguin viure un situació més normalitzada en

els seus desplaçaments, tant per rebre tractament com també per
als posteriors controls. 

A més, també es considera una tasca imprescindible la dels
voluntaris que fan l’acompanyament, l’assistència psicològica,
l’assessorament, etc., en uns moments que són molt durs i les
famílies es troben en una situació de vulnerabilitat extrema.
Aquesta tasca difícilment podrà ser assumida mai per
l’Administració i per tant, és absolutament necessària la
intervenció d’aquesta entitat. 

Actualment disposen de quatre programes: suport
psicològic, suport escolar, servei d’atenció social i ajuts
econòmics. Es fan activitats com per exemple, en posaré uns
quants, la sala de pares per a l’Hospital de Son Espases, perquè
els progenitors la puguin utilitzar com a menjador per
descansar, etc., es deixa també material escolar als infants,
ordinadors portàtils i altres, o també altres tipus com cadires de
rodes, carrosses, cotxets per nadons, etc., també es fan o es
subvencionen cursos de formació per als voluntaris i les
voluntàries. 

Per poder portar a terme aquestes activitats se signa un
conveni amb les administracions, acudeixen a convocatòries
d’ajuts, tenen patrocinis privats i voluntariat. També tenen, o
tenien, tenien en nòmina 14 persones de les quals únicament ara
se’n mantenen tres, dues a mitja jornada. 

Per part de les nostres administracions es rebien diferents
quantitats econòmiques d’ajuntaments, dels quatre consells
insulars i del Govern de les Illes Balears. Les aportacions
d’aquests darrers eren per diferents conceptes i també des de
diferents conselleries: Presidència, Afers Socials, Sanitat i
Educació.

Comentaré la d’Educació perquè és molt aclaridora de la
feina que fa l’entitat. Els infants malalts després de sortir de
l’hospital no poden incorporar-se a la seva escola amb
normalitat i el que fa ASPANOB és proporcionar tant mestres
que coordinen la seva educació amb les seves escoles com
treballadors i treballadores socials. 

Aquest darrer any el cobrament de les subvencions i
convenis ha anat molt endarrerit i, encara que a hores d’ara ja
s’han cobrat algunes quantitats del 2011 per part del Govern,
encara els manca la corresponent a la Conselleria d’Educació
que anava per cursos escolars i la de Salut, però més greu que
açò és que per a aquest any 2012 no s’ha convocat encara cap
ajut.

El proper dilluns ASPANOB té una reunió concertada amb
la consellera, la Sra. Castro, i és per aquest motiu que
consideram que aquesta proposició no de llei no podia arribar en
un moment més oportú. Esperam que el resultat d’aquesta
reunió es resolgui de manera favorable.
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Aquesta proposta del Grup Parlamentari Socialista demana
en primer lloc que el Parlament reconegui el treball d’aquesta
entitat i la tasca social que porta a terme ASPANOB en el
suport a les famílies amb fillets i filletes malalts de càncer. En
segon lloc, que insti el Govern de les Illes Balears a prioritzar
el pagament de l’entitat ASPANOB dels ajuts concedits i no
cobrats fins al moment en el calendari que s’hagi establert de
pagaments a les entitats socials. I, en tercer lloc, a mantenir els
ajuts a ASPANOB en l’actual pressupost i en els següents
perquè pugui continuar la seva important tasca
d’acompanyament, assessorament i logística de les famílies amb
menors malalts de càncer. Però malgrat que aquesta iniciativa
tracta de l’associació ASPANOB, no volem deixar de banda una
vegada més, la resta d'associacions que compleixen també amb
un important servei a la societat. I demanam que el Govern es
posi al dia en el pagament dels ajuts a la seva  tasca en el teixit
social de la nostra comunitat, perquè ara amb la crisi
econòmica, són més necessaris que mai.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Per part del 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 donarà també suport a
aquesta proposició no de llei, proposició que va dirigida
especialment a una entitat que tots coneixem, ASPANOB.
Vostè diu que una tasca molt important en temes de suport a
famílies amb fillets i filletes malalts de càncer, és l’única a més
que fa aquesta tasca, no és una tasca que sigui compartida amb
altres entitats, com podria ser colAlectius de discapacitats o altres
experiències amb joves. Aquesta és l’única que fa aquesta tasca
i com moltes de les associacions que surten per fer feina i per
donar serveis, surt precisament d’experiències personals que
han viscut pares i que han vist les necessitats o els buits que té
l’administració i els volen cobrir. És una entitat, com vostè diu,
que no només depèn de les subvencions de l’administració
pública, sinó que també hi treballen voluntaris i també treballa
per aconseguir fons a través d’altres activitats. I una de les
característiques que jo també crec que és molt important
d’aquesta associació és que és capaç d’equilibrar el treball
voluntari amb el professional. Diferencia molt bé entre la tasca
que pot fer un voluntari i la tasca que necessàriament ha de fer
un professional i l’introdueix d’una forma jo crec que molt
encertada.

A més, jo crec que si ara féssim una enquesta, especialment
a Menorca, però també a Eivissa i a Mallorca, segurament
aquesta associació seria de les més conegudes i possiblement és
una amb la qual la població hi tendria més empatia. Tots ens
podem imaginar l’angoixa que suposa tenir una criatura amb
càncer i el moment emocional tan dur que passen aquests nins
i les seves famílies, moments molt febles i la importància que
té per a la recuperació d’aquests infants que tenguin les famílies
pròximes a ells, el pare, la mare, els germans, que sempre hi
hagi algú pròxim a ells. Tots sabem de la importància
psicològica per a la cura somàtica de les persones. Per tant,

aquesta entitat treballa molt en aquest sentit i facilita molt
aquesta proximitat de la família, d’una altra forma seria molt
més dura.

Per això, nosaltres no tenim cap inconvenient en donar
suport a la prioritat o a la rapidesa en el pagament d’aquesta
entitat, tal vegada davant d’altres entitats, perquè és una entitat
petita, que necessita aquests ingressos i especialment perquè és
l’única que fa aquesta tasca i pel reconeixement general que té
per a tota la població.

En el punt 4 també hi estam totalment d’acord. No és la
primera vegada que en aquesta comissió o en el plenari es
recorda la importància del tercer sector, per treballar en
colAlectius amb situació de vulnerabilitat, o en situacions
delicades. I per tant, també ens podem apuntar a aquest punt. Fa
escassament..., crec que era la setmana passada, es va aprovar
per assentiment en aquest parlament la necessitat de modificar
la Llei de subvencions i la Llei de contractes i modificar o
introduir nova reglamentació perquè el tercer sector pogués
tenir un finançament més ràpid i millor. I aquest n'és un clar
exemple, una entitat com ASPANOB no pot estar pendent que
hi hagi una ordre de subvenció, perquè està donant un servei que
tots consideram necessari, que la mateixa administració deriva
a aquesta entitat, perquè són els metges i els pediatres de Son
Espases els que deriven cap a aquesta entitat perquè en tengui
cura. I aquest és un exemple de la necessitat de canviar aquesta
legislació que és molt estricta per poder facilitar el manteniment
d’aquestes entitats.

Per tant, el nostre suport a aquesta proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No volia incidir en els fets
que van passar a Manacor, però després d’haver sentit les
declaracions, el que ha dit la portaveu del Partit Socialista, la
Sra. Obrador, no puc fer més que fer alguna matisació. 

És a dir, des del Partit Popular en absolut condemnam que
uns colAlectius es puguin manifestar enmig del carrer o puguin
demostrar que no estan a favor de les polítiques que està
desenvolupant el Govern. Cap problema, és un dret
constitucional i, per tant, estam a favor que la gent es pugui
manifestar lliurement en el carrer o allà on vulgui. Del que
nosaltres ens queixam i ho condemnam enèrgicament, és la
violència, els actes vandàlics i violents que van passar a
Manacor fa dos dies. I amb les paraules que avui hem pogut
sentir, en certa manera ho justifiquen. En certa manera ho
justifiquen, perquè vostès estan justificant en el fons...

(Remor de veus)
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Presidenta! Presidenta! Per una qüestió d’ordre!

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...és la realitat. Vostès haurien de reconsiderar...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Presidenta, crec que no és el tema...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, un moment per favor.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Crec que no és el tema que toca tractar ara i pregaria tornar
una altra vegada a la PNL.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, la Sra. Obrador abans ha rallat sis minuts i ha dit
el que ha volgut sobre aquest tema. Per tant, consider que si hi
vol fer una referència el diputat Sr. Camps...

Sr. Camps, molt breument i després s’atengui a la
proposició.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Molt breument. Jo crec que els partits de l’oposició tenen
una gravíssima responsabilitat de preservar la convivència, de
preservar la democràcia en aquestes illes que per part de grups
violents s’està posant en qüestió. Jo crec que tenen una gran
responsabilitat de no agitar més, de no crispar més aquesta
societat. Els partits de l’oposició tenen aquesta responsabilitat,
com també la té el Govern efectivament. Però entre tots i per
açò...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, guardin silenci per favor!

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Però passem al punt de l’ordre del dia que crec que és el que
més ens interessa. El Partit Popular donarà suport a la proposta
que fa el Partit Socialista. Nosaltres voldríem fer una petita
esmena al punt número 2, on posa: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a prioritzar el
pagament...” i aquí nosaltres hi afegiríem: “a totes les entitats
socials, entre elles l’entitat ASPANOB, dels ajuts concedits i no
cobrats...”. 

Estam d’acord en prioritzar totes les associacions que
tenguin una labor social, però no concretant en cap d’elles.
Volem pagar en primer lloc, però sense concretar res. Amb
aquesta petita modificació, nosaltres donaríem plenament suport
a la proposta. Jo crec que tots estam d’acord i tot allò que es cita
aquí d’ASPANOB és poc, aquest grup de famílies s’ho mereix
tot. Efectivament, com s’ha dit, es va crear l’any 87, ara
celebren el 25è aniversari i jo crec que fan una gran labor a
nivell de Balears per ajudar aquests fillets de 0-18 anys que
pateixen aquesta malaltia.

Però no em puc resistir a fer algunes consideracions. Mirin,
dia 9 de febrer de 2010 en el ple d’aquest parlament, es va fer
una interpelAlació, concretament la Sra. Fina Santiago, ja va bé
que sigui aquí, se’n recordarà. Precisament era una interpelAlació
perquè -escoltin, estam rallant del 9 de febrer de 2010-, perquè
mesos abans, concretament dia 11 de juny de 2009, mesos no,
quasi mig any, sortia als diaris: “más de 40 entidades reclaman
al Govern el pago de una deuda de 10 millones de euros, 8
redes de acción social que integran más de 40 asociaciones”.
És a dir, l’any 2009 ja reclamaven que aquell govern, el Govern
de la Sra. Fina Santiago, tan sensible amb aquestes entitats, no
pagava -el 2009- a aquestes associacions.

Dia 3 de desembre de 2009, també a una comissió
parlamentària, la mateixa consellera Sra. Fina Santiago
constatava de forma específica que entre d’altres, ASPANOB
i una llarga llista d’entitats, tenien serioses dificultats per poder
rebre les subvencions que els pertocava. Estam rallant de 3 de
desembre de 2009. I allà es feia menció que en mes de desembre
encara no s’havien cobrat les subvencions que s’havien tramitat
el mes de gener. El mes de febrer de 2010, també als diaris,
“Santiago admite que hay falta de liquidez para los pagos”.
Està molt bé que la Sra. Rita avui ens dugui aquesta PNL perquè
paguem. Però és que el problema de què aquestes associacions
no hagin pogut cobrar tot allò que se’ls deu, ve d’una herència
de quatre anys de total descontrol pressupostari.

I jo ho explicaré una vegada més i no me’n cansaré i en
aquest parlament ho sentirem moltes vegades. quan una persona
gasta més del que ingressa, el diferencial entre allò que ingressa
i allò que gasta s’ha de finançar d’alguna manera. I tot d’una els
bancs poden donar doblers i poden finançar i tu pots pagar. Fins
que arriba un punt en què els bancs ja no donen més doblers. I
què passa quan no donen més doblers? Que deixes a deure. I a
qui deixes a deure? Tot i que la Sra. Fina Santiago va repetir
moltes vegades que les entitats socials no es tocarien per a res,
que sempre es respectarien, ... als més dèbils! I els més dèbils
van començar a passar pena quan la Sra. Fina Santiago era
consellera del Govern balear. Aquesta és la realitat de les xifres.
En el 2009 el Govern ja tenia problemes de liquiditat i
evidentment aquestes associacions.

Però és que a més, es produeix un canvi, es produeix un
canvi quan passa a governar el Partit Popular. Escoltin, 2011,
mig any de govern de pacte de progrés i mig any de govern del
Partit Popular. ASPANOB, el Govern del pacte li va pagar
75.379,95 euros..., són dades de la conselleria, és la
comptabilitat de la conselleria i els 6 mesos després es van
pagar 182.098 euros. És a dir, el pacte va pagar el 29,28% i el
Partit Popular un 70,72%. Aquesta és la realitat, aquestes són les
xifres. 
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Mentre uns deixaven de pagar, ja des del 2009 veim que hi
ha problemes per pagar aquestes entitats, a pesar que després
Francina Armengol dóna el Premi Jaume II a ASPANOB el
setembre de 2010, açò sí, fotos, molts de premis. L’abril del
2011, la Sra. Francina Armengol presentava amb Jaume Coll,
president d’ASPANOB, dos pisos a l’Hospital Son Espases,
moltes fotos i tot molt bé. Escoltin, perquè aquesta és bona,
abril de 2011, presenten els dos pisos al costat de Son Espases,
12 d’agost de 2011, als 4 mesos, “ASPANOB advierte que sus
pisos de acogida peligran porque no ha recibido ninguna
subvención comprometida para el 2011". Tot eren fotos, tot era
propaganda. Vostès a nivell social tenen molta propaganda, però
pocs fets. Els fets són que al final qui paga és el Partit Popular,
un 70% de tota l’ajuda que es va pagar el 2011 ho va fer el
Partit Popular i el pacte un 29,28%. Aquesta és la realitat.

Nosaltres -repetesc- llevat de l’esmena que oferim in voce,
nosaltres aprovarem aquesta proposta perquè estam totalment
d’acord amb allò que es diu aquí. Ara, evidentment aquesta
proposta ja ens hauria agradat que l’haguessin presentada vostès
en el 2010 o en el 2009, quan realment començaven els
problemes de liquiditat del Govern i de liquiditat d’aquestes
associacions.

Per tant, res més a dir, simplement que donarem suport a
això, sempre i quan tinguem el suport a l’esmena que feim in
voce.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Camps. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria fer constar
la meva queixa formal perquè bona part de la intervenció
darrera, s’hagi dedicat a unes qüestions que no eren les que
pertocaven en aquest moment i voldria que constés en acta açò.

Per altra banda, volem agrair als grups el seu desig
d’aprovar aquesta proposició no de llei, fins i tot al Grup
Popular. I no contestaré allò que s’ha dit aquí perquè pens que
no toca. En aquesta PNL no pertoca parlar d’aquestes coses,
perquè és un flac favor que feim a totes aquestes persones que
pateixen i estan pendents de nosaltres, que estiguem parlant, que
estiguem mirant pel retrovisor en tot moment i al final el que
ens passarà és que pegarem frontalment contra un camió, que és
el que està passant ara. 

Per respecte a totes aquestes persones, no pens entrar en les
provocacions que ha fet aquí el Partit Popular. Només dir-li
perquè ho sàpiguen, que l’any passat vàrem governar un 50%
del temps i allò que desitjam és que ASPANOB continuï donant
suport als infants malalts i per a les seves famílies, com he dit,
actualment no es pot prescindir d’aquesta associació, és
impossible com s’ha dit, que l’administració pública els pugui
suplir. I no només açò, sinó que costaria doblers a
l’administració.

Sobre l’esmena del Partit Popular direm que allò que
acceptaríem perquè quedés bé, és en el punt número 2 llevar la
paraula “prioritzar” i ja quedaria bé. Estam parlant
d’ASPANOB. I després en el punt número 4 ja es fa referència
a totes les entitats del tercer sector.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Per alAlusions m’agradaria contestar o fer una rèplica al Sr.
Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té la paraula la Sra. Santiago per un temps de dos minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Camps, jo som parlamentària, si vostès em volen fer
comparèixer per la meva intervenció com a consellera, jo estaré
encantada de fer-ho. Els he convidat diverses vegades a fer-ho
i mai ho han fet. Vostès sempre utilitzen la rèplica per treure
dades quan nosaltres no tenim preparades. Miri, el que ha tengut
les manifestacions més grosses d’aquesta comunitat autònoma
en relació a temes socials ha estat Partit Popular i aquest govern,
aquest govern!

(Remor de veus)

Jo no l’he interromput. 

Aquest govern les ha tengudes! Aquest govern! I si vostès
varen poder pagar el 2011 aquestes xifres era perquè des de l’1
de gener els expedients estaven fets. El problema que tenen avui
aquestes entitats és que no tenen cap document per poder anar
a un banc a demanar un crèdit, cosa que els anys 2009 i 2010 sí
que la tenien. ASPANOB no va tancar i amb vostès ha tancat,
Sr. Camps. I aquesta és l’actitud que li recriminam des de
l’oposició. Quan hi ha una unanimitat sobre un tema, vostès
comencen a treure dades, sense després poder replicar o
contrastar aquestes dades. Si el 2011 varen poder pagar, és
perquè des de l’1 de gener del 2011 estaven fets. I vostès
tendran els mateixos problemes que vàrem tenir nosaltres,
expedients que s’aproven des d’una conselleria i després van a
Economia i tenen dificultats per pagar per problemes de
liquiditat. I d’això n’haurien de ser una mica més conscients i
crear menys alarmes d’aquestes característiques, Sr. Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. No té la paraula, Sr. Camps.

Entenc que la Proposició no de llei RGE núm. 2845/12
queda aprovada...
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, nosaltres hem dit que acceptàvem l’esmena, però era
molt llarga i no hem acabat d’entendre allò que deia el Partit
Popular. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho vol llegir idò?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Açò de llevar “prioritzar” i ja està.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Diu que sí.

En conseqüència, queda aprovada per assentiment la
Proposició no de llei RGE núm. 2845/12.

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