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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. SERRA I CABANELLAS:

Margalida Serra substitueix Antònia Vallès.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Joana Barceló.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Lluís Maicas substitueix Vicenç Thomàs.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Pepe Torres.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 11270/12 i 93/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11270/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a afectació a les
dones del pagament de taxes judicials.

En primer lloc per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 11270/12 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
afectació a les dones del pagament de taxes judicials, té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Cristina Rita per un temps de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats i senyores diputades. A causa del retard en el debat de
les proposicions no de llei en aquesta comissió, aquesta que ja
va ser registrada dia 21 de desembre de 2012, es veu ara, quan
ja hi ha hagut novetats amb l’objecte pel qual es va presentar.

Amb ànim recordatori, únicament direm que quan es va
registrar la proposició no de llei feia únicament un mes que
s’havia aprovat la Llei 10/2012, de 20 de novembre, de les taxes
judicials, una llei que ja va ser modificada abans d’entrar en
vigor després de ser àmpliament criticada per tot el sector de
l’advocacia i de la judicatura. La modificació es va fer a partir
del Reial Decret 3/2013, però no afecta substancialment la
nostra iniciativa.

Dijous passat ja vam tenir ocasió de parlar de la situació de
les taxes judicials en general i no tenim per què reproduir ara
novament el debat. Però sí recordar que la justícia després de 26
anys de ser gratuïta, ara s'ha de pagar i, per tant, no tothom té el
mateix accés a la justícia. Evidentment un dels colAlectius que
ha sortit més perjudicats per aquesta circumstància són les
dones. La nova llei ha restaurat les taxes judicials en els
procediments contenciosos administratius, laborals i civils i

d’aquests darrers són competència els processos de família,
posaren algunes dades per contrastar el que deim.

L’any 2011 es van dictar a Espanya les següents sentències.
De 103.290 divorcis, 49.693 són de mutu acord; 19.962 tenen
el marit com a demandant i 33.635 la dona. De 6.911
separacions, 3.662 són de mutu acord, 733 tenen el marit com
a demandant i 2.516 la dona. Però no era l’objecte d’aquesta
proposta.

La Llei 3/2003, de 13 d’octubre, sobre mesures per
incorporar la valoració d’impacte de gènere en les disposicions
normatives que elabori el Govern, basta dir que els projectes de
llei i les disposicions reglamentàries haurien d’anar
acompanyades d’un informe sobre l’impacte per raó de gènere
de les mesures que contenen. L’avantprojecte de llei pel qual es
regulaven determinades taxes en l’àmbit de l’administració de
justícia de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències
Forenses, actualment l’anomenada Llei 10/2012, de 20 de
novembre, portava adjunt un informe d’impacte de gènere,
efectivament i que deia que aquest impacte era nul, perquè no
existien desigualtats prèvies ni factors que poguessin dificultar
la participació equilibrada d’homes i de dones.

Nosaltres i també un grapat d’associacions de dones i entre
elles l’Associació de Dones Juristes THEMIS, consideram que
açò no és així, que la llei no té en compte la realitat del nostre
país i que aquest principi d’igualtat real entre homes i dones és
un objectiu al qual no s’ha arribat encara. La dependència de les
dones de les seves parelles i també el control econòmic de la
família, que normalment encara és en mans dels homes, és un
obstacle molt important per a la igualtat, que fa que a les dones
els costi ja de per si denunciar i, fins i tot, que una vegada
interposada la denúncia es retracten d’ella o no continuen fins
al final. Idò ara, a açò s’afegeix la dificultat d'accés a la justícia
pel seu preu. La violència econòmica en l’àmbit familiar és
també considerada violència de gènere, i moltes dones no tenen
ni el control, ni la disposició dels recursos necessaris per tenir
accés a la justícia i posar en marxa un procés judicial
matrimonial de custòdia sobre els fills, de liquidació del règim
econòmic matrimonial, etc., que és el que normalment segueix
a un procés de denúncia per maltractaments.

És per tot açò que no es pot despatxar una llei com aquesta
amb dues línies i mitja, que diuen que l’impacte és nul. Ho
llegiré textualment: “no existiendo desigualdades previas, ni
factores que puedan dificultar la participación equilibrada de
hombres y mujeres, se prevé que el anteproyecto de ley tenga
un impacto nulo”. Atès açò, el nostre grup parlamentari en el
Congrés dels Diputats ha presentat una proposta perquè
l’Instituto de la Mujer elabori aquest informe, demanant la
informació dels diferents departaments competents en la
matèria. 
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Per què demanam nosaltres que l’Institut de la Dona faci el
mateix a la nostra comunitat? Idò molt simple. L’Associació de
Dones Juristes THEMIS ha penjat en línia un interessant treball
comparat, en el qual es veuen els criteris que han establert en els
diversos jutjats de família i de violència sobre la dona, en
relació amb el pagament de les taxes en els procediments de
família. Només fent una mirada ràpida, ja observam com segons
la comunitat autònoma els criteris difereixen, per la qual cosa,
si ara el pagament de taxes fa que no tots som igual davant la
llei perquè els que tenen més poder econòmic, tenen també més
facilitat d’accés a la justícia, a més no tots som iguals segons els
criteris dels jutjats de cada comunitat autònoma a l’hora de
cobrar. Evidentment hi figuren els de Palma com a criteris
interpretatius de la Llei 10/2012, acordats pels secretaris
judicials i magistrats dels jutjats de família. 

Per tant, no val a dir allò que es demana a la proposta, que
és que s’encomani a l’Institut Balear de la Dona l’elaboració
d’un informe d’impacte que sobre les dones de les Illes Balears
pot provocar la Llei 10/2012, de taxes en l’àmbit de la justícia,
i que aquest informe contengui la informació bàsica, per valorar
la situació de sortida de dones i homes en relació amb les taxes
judicials en matèria de separació i divorci. L’anàlisi del
comportament diferencial que desenvolupen dones i homes en
els procediments judicials contenciosos en matèria de separació
i divorci i les diferències rellevants en relació amb els tipus de
demanda plantejats, analitzant també, així mateix, si des de la
perspectiva de l’accés als recursos legalment disponibles les
dones i els homes afronten limitacions diferents segons les
posicions de sortida identificades; i finalment la valoració de si
la normativa per la qual es regulen determinades taxes
consisteix en l’objectiu d’una relació més equitativa entre dones
i homes o reforça els papers tradicionals negatius.

Esperam, per tant, comptar amb el vot favorable de tots els
membres d’aquesta comissió perquè aquest estudi consideram
que seria molt interessant, no només per veure si s’han de
canviar alguns dels criteris que han establerts els jutjats de les
Illes Balears per al cobrament de les taxes, sinó simplement
com a base de polítiques del Govern en matèria d’igualtat.

Fins aquí la meva primera intervenció. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam ara al torn de fixació
de posicions. Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago també per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tots i a totes. Com deia
la Sra. Rita, dijous passat vàrem debatre en aquesta comissió
una proposició no de llei referida a la Llei coneguda com llei de
taxes, la Llei 10/2012, que regulava les taxes a l'àmbit judicial,
unes taxes que no són noves, però que en el conjunt de l’Estat
espanyol es varen derogar l’any 87, entre altres motius per
facilitar l’accés a la justícia de tota la ciutadania, es varen tornar
aplicar l’any 2002 només per a determinades empreses i per a
determinades persones jurídiques i l’any 2012, amb aquesta llei

s’estén l’aplicació de les taxes als individus i a persones
jurídiques de reduïda dimensió econòmica. 

Aquestes taxes varen generar un rebuig de totes les
associacions de jutges, de totes, les conservadores i les de
caràcter progressistes, dels sindicats majoritaris. El president del
Consell General de l’Advocacia també va rebutjar públicament
aquest sistema de taxes. La defensora del Poble, després de fer
l’estudi i renunciar a elevar un recurs d’anticonstitucionalitat,
però sí va fer tot un seguit de propostes dirigides al Ministeri de
Justícia, al ministre Gallardón, per eliminar tota una sèrie de
taxes i reduir-les. En definitiva, va generar molt poca acceptació
social, política també, però fonamentalment social, i
professional. El Sr. Gallardón deia d’una forma molt clara, en
diverses declaracions, que l’objectiu d’aquesta aplicació de
taxes era desincentivar el recurs davant els tribunals, amb
l’objectiu de baixar la litigació, és a dir, el que ens plantejam és
una reducció de la tutela judicial.

I, com deia la Sra. Rita, una cosa que ens va sorprendre
d’aquesta llei és que no venia pràcticament precedida de cap
tipus d’estudi, l’estudi d’impacte de gènere era més que un
estudi, una valoració molt simple, però per exemple ens hauria
interessat conèixer un estudi de quines mesures va generar l’any
2002 l’aplicació de taxes en relació amb baixar aquest intent de
què hi hagi menys demandes. No ho hem pogut saber, de fet, el
que coneixem és que des de l’any 2002 fins l’any 2013, les
empreses no han deixat de presentar demandes per haver de
pagar unes taxes. Per tant, aquesta relació que pretén el ministre
no està del tot aclarida. 

En tot cas, nosaltres pensam que perjudicarà a les persones
que tenguin baix nivell econòmic, de fet avui ja sortien en els
mitjans de comunicació que a la comunitat catalana ja s’ha
detectat que un 70% de persones que van a un advocat, una de
les coses que els fa tornar enrere a l’hora de presentar una
demanda és el tema de les taxes. I justament aquestes taxes
afecten de forma molt més important, el 80% d’aquest 70%,
colAlectius de persones amb menys recursos econòmics i que en
aquest moment és la immensa majoria de la població de l’Estat
espanyol.

I un dels temes que efectivament va sorgir en resposta social
a aquestes taxes, era el tema de com perjudicava o beneficiava
un sexe o l’altre. L’impacte de gènere que va presentar la llei va
ser tan poc encertat, que el mateix Consell General del Poder
Judicial dóna l’ordre al seu servei d’inspecció i estadística
perquè efectiu un impacte de gènere sobre aquesta llei de taxes,
perquè les dades que ells tenien, vostè n’ha citat algunes,
efectivament apuntaven cap a això. Dels contenciosos de l’any
2011 per separació i divorci, n’hi havia 56.846, 20.695 els
havien iniciat els homes i 36.151. Aplicant les taxes que avui
tenim aprovades, els homes haurien pagat 6.200.000 euros i les
dones haurien pagat 10.845.000 euros. A l’apelAlació també
passava el mateix, de les 11.369, 4.139 varen ser presentades
pels homes i 6.817 per les dones, els homes haurien pagat l’any
2011, 3.300.000 euros i les dones haurien pagat 5.435.000
euros. Per tant, sí que estam en una situació en què aquest tipus
de taxes o determinades taxes de la llei afecten més a les dones
perquè no hi ha un equilibri entre els sexes o hi ha un
desequilibri molt notori entre aquests sexes.
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Per tant, nosaltres pensam que sí és necessari que es faci
aquest estudi de gènere. Nosaltres pensam que hi ha els recursos
suficients a l’Institut Balear de la Dona per fer-ho, la passada
legislatura es va crear la unitat per estudiar l’impacte de gènere
a tota la legislació de la nostra comunitat autònoma, però estam
suficientment preparats per poder realitzar a qualsevol altra
legislació de l’Estat espanyol i pensam que sí seria necessari,
tenint en compte que només és la quantia de la diferència
econòmica, sinó a més sabent que les dones a l’Estat espanyol
tenim els sous més baixos, un 17% de diferència en les mateixes
categories i en els mateixos nivells d’instrucció i també afecta
aquesta diferència de sous a les categories més baixes, tenim
més atur i els contractes són més precaris. Per tant, sí que hi ha
d’haver necessàriament un impacte diferent entre l’aplicació
d’aquestes taxes quan se parla d’homes i quan se parla de dones.

Un impacte de gènere que ben fet, tal vegada hauria pogut
establir que determinades taxes que estan en aquests moments
aprovades es podrien suspendre perquè això pot determinar que
moltes dones no es vegin capaces, de vegades ja els és molt
difícil en una situació econòmica dependent de l’home, en una
situació tal vegada molt precària econòmicament, haver de
pagar taxes i a més sabrà que el seu home apelAlarà perquè serà
en contra del criteri de l’home, contra la voluntat de l'home i
pensam que això té poc a veure amb els elements de
discriminació positiva que Europa ens està demanant que
apliquem i que fa tres setmanes escassament una portaveu del
Partit Popular ens recordava que Europa recomanava anar cap
aquesta línia. Doncs seria un bon moment per aplicar
discriminació positiva amb aquesta llei de taxes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Carolina Torres per un temps també de deu minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Des del Grup Parlamentari Popular no donarem suport
a la seva proposició no de llei per diferents motius.

L’Institut Balear de la Dona no té competències sobre una
llei d’àmbit nacional i per tant, no té per què fer un nou informe
especialment, i vostè mateixa ho reconeix a l’exposició de
motius, perquè ja hi ha l’informe preceptiu que fa l’Instituto de
la Mujer. L’informe d’impacte de gènere que acompanya el
projecte diu que la llei té un impacte nul, només per això ja no
tendria sentit la proposició no de llei que vostè defensa aquí
avui. A més, vostè apunta que l’informe d’impacte de gènere
que acompanya el projecte manifesta que es preveu que
l’avantprojecte de llei tengui un impacte nul, perquè no
existeixen desigualtats prèvies, ni factors que puguin dificultar
la participació equilibrada d’homes i dones. 

Després, a continuació, vostè afirma que això no és real. O
sigui, per a vostè l’informe no és correcte, els informes tècnics
per a vostès no tenen el mateix valor quan governen uns, o quan
governen els altres. Vol dir això vostè?, perquè els estudis es fan
igual. Ara volen uns nous informes perquè no els agrada i així
valorar el mateix que ja valora l’informe preceptiu d’impacte de
gènere.

Per altra banda, l’altre argument que vostè maneja, que la
majoria de contenciosos per divorci són interposats per dones i
que són les dones que majoritàriament fan apelAlacions per
temes de pensions compensatòries, indemnitzacions per
dedicació a la família, als aliments per fills, etc., i que això posa
de manifest que tindrà un impacte diferenciat per sexe, això
posa de manifest, Sra. Diputada, una absoluta ignorància de la
Llei de taxes i del Reial Decret de justícia gratuïta. 

Fa la sensació que quan es va presentar la proposició no de
llei en aquest Parlament, vostè no s’havia llegit la llei. Va veure
que els seus companys de Madrid presentaven iniciatives en
aquest sentit i va pensar, mira que bé, també la presentarem a
Balears. Aquesta és la sensació que dóna, Sra. Diputada, però
vostè mateixa, perquè si conegués realment allò que diu la Llei
de taxes i sobretot el reial decret pel qual es modifica el règim
de taxes en l’àmbit de l’administració de justícia i del sistema
d’assistència jurídica gratuïta, no hauria presentat aquesta
proposta en aquests mateixos termes.

De totes formes la Llei de taxes el que fa és que les despeses
de justícia no siguin una càrrega exclusivament del contribuent,
sinó que qui fa ús d’aquest servei paga una taxa. Això va en la
línia de la resta de països europeus, que vostès també
mencionen quan els interessen i el mateix que altres serveis
públics. Els ingressos que suposin aquestes taxes neixen
vinculats al finançament del servei de justícia gratuïta que a
vostès també  els preocupa. A més, hi ha un seguit de supòsits
allà on hi ha exempcions i bonificacions.

Per tant, clar que aquesta llei no fa un tractament igualitari,
però no precisament dins l’àmbit d’igualtat de gènere, com
vostè diu, sinó que qui faci ús del servei paga una taxa per
rebre’l, però si no tenen recursos, hi ha previstes una sèrie de
bonificacions i a més està prevista expressament l’exempció de
pagament de la taxa a persones a les quals se'ls hagi reconegut
el dret a l’assistència jurídica gratuïta, fins i tot en casos com els
de violència de gènere, terrorisme, tracta d'ésser humans,
menors i discapacitats psíquics víctimes d’abusos no només no
paguen la taxa sinó que tenen el cent per cent gratuït,
independentment de quina sigui la seva renda, cosa que per cert
no li agrada gens a la portaveu socialista en el Congrés dels
Diputats, que demanava que els casos de violència de gènere no
paguessin les taxes judicials o sigui que no paguessin el 10%.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, els pregaria un poc de silenci, per favor.
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LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. O sigui que no paguin el
10%, però no els va preocupar que en els casos de violència de
gènere en procediments civils, perquè els procediments penals
estan exempts, no paguessin tampoc advocat i procurador. 

Vostès sabran que, per exemple, en el cas de dones
maltractades fins ara tenien garantida la defensa jurídica
especialitzada de forma immediata, però l’accés a la justícia
gratuïta seguia els requisits generals, per tant, si no els
reconeixien aquest dret havien de pagar després les despeses
generades. A partir d’ara, i no sé com no se li va ocórrer a la
ministra d’Igualtat, amb el que ens va costar a tots els espanyols
aquest experiment, a partir d’ara seran sempre beneficiaris de la
justícia gratuïta. 

Imagín que en el seu torn de paraula, Sra. Rita, a part de
l’habitual discurs anti PP al qual ja ens tenen acostumats, em
dirà que no està d’acord amb un sistema més equitatiu de
finançament del servei de justícia i que els ciutadans que més
recursos tenen contribueixin a sostenir aquest servei, a més de
fer sostenible el servei de justícia gratuïta, perquè per a vostès
tot el que es fa des dels governs del PP, per sistema, està mal
fet. I això que la política d’Igualtat del Govern socialista és
bona del tot, y a los hechos me remito. 

En quatre anys de govern socialista es varen destruir més
d’un milió de llocs de feina de dones, situant Espanya a la cola
de l’OCDE en nombre de dones treballadores. El govern paritari
del PSOE va consentir la reducció de dones en els càrrecs, un
10%. En el 2011 varen eliminar la partida pressupostària
destinada a les comunitats autònomes per a menors víctimes de
violència de gènere, que ara el PP ha recuperat. Va haver de
suprimir el Ministeri d’Igualtat per la seva ineficàcia i l’elevat
cost, a més, el Tribunal de Comptes va alertar de les
irregularitats en l’adjudicació de contractes.

En canvi, i com ja sé que vostè començarà a parlar del poc
preocupats que estam els governants del PP en matèria
d’igualtat, i no li podré replicar, idò ja li don les dades perquè
pugui comparar. Des d’un govern del PP s’han impulsat
mesures pioneres en la reforma laboral per incentivar la
contractació de dones i facilitar la conciliació, incorporant el
contracte estable a temps parcial; regulació per primera vegada
del teletreball i el permís de lactància per a pares i mares; s’han
impulsat bonificacions a les empreses que contractin de forma
indefinida dones i la capitalització del cent per cent de la
prestació per desocupació per a dones fins els 35 anys que
iniciïn una activitat autònoma a més d’una línia de crèdit de 10
milions per a dones emprenedores.

És cert que les comparacions són odioses, però mentre uns
diuen, mentre uns parlen, altres fan, Sra. Diputada. Per això,
crec que el balanç dels fets i de les accions realitzades, i encara
podríem continuar, parlen per si mateixes. Així que ara, en el
seu torn, podrà dir el que vulgui i jo l’escoltaré amb molta
atenció, però els fets són els fets i en temes d’igualtat, com en
molt altres temes, poques lliçons ens podran donar. Moltes
gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula
durant cinc minuts per contradiccions el grup proposant?

LA SRA. RITA I  LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta ignorant diputada sap que
sí, que els fets són els fets, però els resultats són els resultats, i
el resultat de la política que du el PP en matèria d’igualtat no és
per tirar coets, francament. I aquesta diputada tan ignorant,
doncs sap llegir un informe que té tres línies, fins aquí hi
arribam, i un informe que diu "que no existiendo desigualdades
previas ni factores que puedan dificultar la participación
equilibrada de hombres y mujeres, o sea que no existen
desigualdades previas, -ja m’ho poden dir- se prevé que el
anteproyecto de ley tenga un impacto nulo."

Doncs això, aquesta conclusió que treu aquesta diputada tan
ignorant és que és un informe penós, és un informe
absolutament penós. Vostès diran que hi ha informes que ens
semblen bé i altres que no, però és que aquest ens sembla penós
absolutament. Vull dir, pot haver-hi un informe, però si és un
informe per tirar al fems, directament per tirar al fems, diu que
no existeix desigualdades previas, però si això ho reconeix fins
i tot el moix d’aquest parlament, si n’hi hagués. Vaja, home!

Això per una banda. Després, pensam que aquesta llei
s’ajusta exactament a allò que preveu l’article 6 apartat g, de la
seva llei de la dona de 2006, miri per on!, una llei que vostès no
varen voler canviar per una més adequada amb el temps, però
bé, va quedar com està, i diu que els projectes de llei presentats
al Parlament de les Illes Balears i en totes les normatives
dictades per les distintes administracions, per tant, la de l’Estat
també, s’adjuntarà un informe sobre el seu impacte de gènere
elaborat per l’Institut Balear de la Dona.

Si aquí hi ha, com he explicat, criteris que dicten els
tribunals, els magistrats, que són criteris per a Balears, el mínim
que pot fer l’Institut Balear de la Dona, bé, per fer alguna cosa
almenys, que faci alguna cosa, és mirar quin impacte pot tenir
aquesta llei sobre les dones. Un impacte que, clar, no ho deim
nosaltres perquè efectivament som un poc ignorants, però que
diu l’Associació de Juristes THEMIS, per exemple, que diuen
els colAlegis d’advocats, que diuen també els juristes, vull dir,
que no són només aquestes pobres arqueòlogues que intenten
millorar un poc la situació de les dones de les Illes Balears, les
que pensen que aquesta llei no és adequada i que té un afectació
directa sobre les dones sinó també, en general, tothom. Per això,
el defensor del Poble va obligar a fer la rectificació que es va
haver de fer, fins i tot abans de posar-se la llei en vigor.

El Reial Decret, precisament el 3, que modifica aquesta llei,
el 3/2013, no fa una excepció de taxes per a les dones víctimes
de violència de gènere, el que fa aquest decret és modificar la
Llei de justícia gratuïta i diu que a les dones víctimes de
violència de gènere se’ls reconeix el benefici de la justícia
gratuïta i, per tant, si demanen advocat d’ofici estan exemptes
de taxes i si no ho demanen no. Vull dir que aquelles que no
demanen un advocat d’ofici hauran de pagar taxes.
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Segons l’Observatori del Consell General del Poder Judicial
de l’any passat en demandes civils, com hem dit, es varen
presentar en separacions, divorcis, mesures amb relació als fills
o matrimonials amb unions de fet sense fills, etc., que es varen
presentar, més d’un 95% eren dones les demandants. Per tant,
sí que afecta, sí que afecta les dones.

Aquesta llei de taxes consideram que castiga les persones
que volen una pensió compensatòria, que com sabem són la
gran majoria dones. Per altra banda, castiga també les divisions
de patrimoni si no hi ha un acord, liquidació de guanys,
participacions, etc., multitud de qüestions que poden ser objecte
de demanda. 

I malgrat s’ha intentat, com diu, reformar aquesta llei
continua havent un tractament pejoratiu, en la nostra opinió, cap
a les dones perquè estadísticament són més pobres que els
homes, i aquesta reforma és, com hem dit, dissuasiva perquè les
dones puguin reivindicar els seus drets.

És una llei, per tant, que és una excusa al finançament de la
justícia, és una excusa també que desincentiva les demandes; el
que fa és una passa més, en aquest moment tan preocupant que
vivim, unes passes que havíem donat cap al camí de la igualtat
amb lleis que havien estalonat les dones durant governs
socialistes, com són la Llei integral contra la violència de
gènere i la Llei de drets sexuals i reproductius, la Llei d’igualtat,
en aquests moments si no s’estan derogant es deixen sense
efecte. 

Amb el Partit Popular, novament, veim com feim passes
enrere en els drets, els feim en educació, els feim en sanitat, ja
hem vist com una persona ha mort fa uns dies per aquesta passa
enrere en sanitat, i ho feim també en justícia. Avui tenim una
vaga a sanitat. Al final el que passa en aquesta comunitat
autònoma ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, Sra. Rita, disculpi. Els pregaria silenci, crec que
tots tenim unes responsabilitats i no entraré en el debat que quan
rallen uns diputats els altres hagin de rallar. A partir d’ara, quan
ho consideri, aixecaré la sessió i esperarem que els diputats
hagin acabat de rallar per continuar. 

Gràcies. Continuï, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja acabava. Únicament feia un
panorama del que passa en aquestes illes i que les taxes judicials
és una passa més i que acabaran, com deia Francisco Ayala
quan va tornar de l’exili, que deia, este país está cogiendo color
de ala de mosca. Pues nuevamente tendremos un país con
color de ala de mosca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 11270/12.

Vots a favor? 5. 

Vots en contra? 8.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 11270/12, per 8 vots en contra i 5 a favor.

2) Proposició no de llei RGE núm. 93/13, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a manteniment de
l'alberg de la Platja de Palma.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
9313/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a manteniment de
l’alberg de la Platja de Palma. Per defensar-la té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Aquesta és una proposició no de llei
amb dos punts, un clarament d’instar el Govern de les Illes
Balears a mantenir obert l’alberg de la Platja de Palma i, si no
és possible durant tot l’any, almanco els mesos de l’any quan
l’alberg té més demanda, que existeix una demanda important
que durant tots aquests anys s’ha demostrat que determinats
mesos de l’any, coincidint amb la temporada alta, l’alberg
podria funcionar. I també un que ens preocupa també molt, que
és instar el Govern, que el Parlament insti el Govern a mantenir
la titularitat de l’edifici de l’alberg i aturi el procés de
desafectació que ha iniciat amb relació a l’immoble.

Vostès saben que l’Institut Balear de la Joventut gestiona
determinades instalAlacions juvenils, entre les quals s’hi troba
l’alberg de Palma. Aquest alberg és actualment propietat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, està situat a la Platja
de Palma, pràcticament al final, i és un alberg molt ben situat,
pràcticament ocupa tota una illeta, és un lloc realment molt a
prop de la platja. És un lloc realment ben situat. 

És una instalAlació que disposa de 90 places i és l’única del
municipi de Palma adscrita a la Xarxa d’Albergs Europeus. És
un servei públic que funciona des de fa dues dècades i que acull,
entre d’altres programes interculturals, o acollia, programes
interculturals de la Conselleria d’Educació, anomenats Escoles
Viatgeres, venien pràcticament de tota Europa i presta servei,
com diu el seu nom, majoritàriament als joves, però també a
famílies, durant els mesos que hi ha menys demanda de joves
doncs també s’obre a famílies. I especialment hi havia uns
colAlectius de persones amb discapacitat, perquè aquest alberg
estava adaptat, una bona part d’ell estava adaptat, una altra no,
però una bona part sí, i, per tant, venien persones amb
discapacitat d’altres països europeus quan no estàvem en
temporada alta i no hi havia màxima ocupació per poder gaudir
de l’illa de Mallorca.
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Pensam que la crisi... el Govern de les Illes Balears va
argumentar la situació de la crisi per anunciar el tancament de
l’alberg de Palma, primer va ser l’amortització de vuit llocs de
treball de l’alberg més tres treballadors d’altres dependències de
l’Institut Balear de la Joventut i es va iniciar, i així es va
publicar en el butlletí oficial de la nostra comunitat autònoma la
desafectació de l’immoble. Pensam que la crisi pot justificar
prendre mesures de caràcter temporal, racionalitzar els serveis,
millorar tota l’eficàcia i l’eficiència, per exemple insistir en la
reducció dels mesos d’obertura del centre, però en tot cas
pensam que no justifica el tancament i la desafectació de
l’immoble.

Aquestes mesures anunciades pel Govern de les Illes Balears
generen una situació que nosaltres pensam que irreparable una
vegada que se superi la crisi, especialment si aquest immoble es
posa a la venda o es posa a subhasta, com sembla que es preveu.

Perquè tenguin unes dades de quina és l’ocupació a l’alberg
de Palma, a la temporada 2012 hi va haver una ocupació de
2.069 places, les pernoctacions varen ser 6.769 i la facturació va
ser d’uns 127.000 euros. I això que l’any 2012 ja s’havia reduït,
no estava obert tot l’any, s’havia reduït a uns mesos a l’any,
només funcionava sis mesos a l’any. Per tant, no estam davant
un servei que estigui en desnonament, estam davant un servei
que possiblement necessitarà molta millora de la gestió, però no
estam davant un servei que s’hagi de tancar perquè tenia
demanda. 

Per tant, demanam que el Parlament insti el Govern a aturar
especialment la possibilitat de venda d’aquest edifici, que la
comunitat autònoma no tendrà doblers per tornar-ho a comprar
i jo crec que això és un argument que hem de tenir en compte.
Si es ven aquest edifici la comunitat autònoma no podrà tornar
a comprar un edifici d’aquestes característiques en el lloc que
és, perquè serà molt més car, ara es vendrà barat i d’aquí uns
anys no ho podrem tornar a comprar; i que s’intenti que aquest
alberg, que era conegut a Europa, que és a la Xarxa d’Albergs
Europeus, no es tanqui i, si no, que es mantengui tancat uns
mesos a l’any, però no la temporada que tenia una demanda
realment important de població jove que volia venir a les
nostres illes a través d’aquest alberg.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull dir, senyors diputats,
senyores diputades, que resulta curiós que fa menys d’un mes
compareixia el Sr. Bosch, conseller en matèria de Joventut en
aquell moment, per parlar precisament, en una de les poques
ocasions que hem tengut, de polítiques de joventut, de les
retallades que es produïen en matèria de joventut i com
afectaven aquestes polítiques, i en aquella ocasió vàrem tenir
oportunitat de dir-li al conseller que consideràvem que els joves
eren un dels colAlectius oblidats per aquest govern. 

Pens que els fets ens han donat la raó, perquè no només
podem afirmar, com s’ha dit aquestes darreres setmanes, que
aquest govern nou que s’ha nomenat és un govern sense cultura
sinó que també és un govern que no té el més mínim interès per
les polítiques de joventut, perquè de l’organigrama de la
conselleria, quan ha desaparegut la Direcció General de Cultura
i Joventut, ha desaparegut també, per tant, l’apartat de joventut,
que ara queda integrat dins una direcció general d’Ordenació i
Formació Professional. Per tant, sense cultura i sense joventut,
cap aquí ens va abocant a poc a poc aquest govern.

Deim que els joves són oblidats i deim que a poc a poc es
desmunten les polítiques de joventut que existien per part del
Govern de les Illes Balears, es desmunten els serveis als joves,
els programes desapareixen, se’ns argumentava que els consells
tenien competències, però els consells també tanquen, almenys
a Mallorca, els seus programes de joventut. En definitiva, el
Partit Popular ben poc interès té pels joves. Per tant, estam
davant un exemple avui, amb aquesta proposició no de llei, d’un
capítol més d’aquestes retallades que afecten precisament els
serveis que es prestaven als joves.

A la reducció de personal, que també hi va fer esment el Sr.
Bosch fa menys d’un mes, a l’amortització de places, que també
afectava l’alberg de la Platja de Palma, com ens deia, s’hi
afegeix precisament aquest procés de desafectació, aquest
tancament de l’alberg de la Platja de Palma. És curiós rellegir
el que ens deia el Sr. Bosch fent referència a aquest aspecte
perquè sense argumentar, sense acabar d’entendre ben bé els
arguments no ja només per tancar sinó per també posar en
marxa el procés de desafectació, ell deia, “Si que és veritat que
és un bon indret i que hi ha un nínxol de mercat i segurament
l’empresa privada veu que amb una inversió raonable el podem
treure en concessió, ho podem treure en concessió, no hi ha cap
problema”. Si almenys parlàssim de treure’l en concessió per
ventura no estaria malament, ho podríem discutir, però parlam
de desafectació. 

No reconeixia que ell tengués en ment, ell com a conseller,
vendre aquest immoble, però sí que reconeixia que no estava en
les seves mans sinó en mans de Patrimoni del Govern. Per tant,
ens generava ja molts de dubtes sobre quines eren les intencions
en aquest  aspecte. També reafirmava que en aquest alberg no
tot eren joves, deia, ni molt menys, i que seria raonable una
gestió millor, la qual cosa tampoc no s’entén perquè si algú ha
de millorar la gestió hauria de ser el conseller de la matèria. En
canvi, el Sr. Bosch sí que s’animava a dir-nos que prioritzava La
Victòria, que era un espai interessant i productiu, deia
literalment, la qual cosa pareix bastant curiosa i bastant
contradictòria amb l’altra afirmació que acabava de fer, que
pareixia interessant per a l’empresa privada. Si reconeixia al
mateix temps que l’oferta privada hi estaria interessada, no
entenem com no es va plantejar fer una millor gestió i per tant
treure’n qualque benefici. Per tant l’argument econòmic pensam
nosaltres que no s’aguanta per enlloc. Per què s’abandona un
alberg que pot ser rendible? 
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Nosaltres entenem que el que planteja el Grup MÉS aquí és
del tot raonable, tant obrir durant els mesos en què l’alberg té
més demanda, perquè com deim el conseller mateix reconeixia
que era interessant, i sobretot que es mantengui la titularitat de
l’edifici, perquè com molt bé s’ha dit abans deixar que aquest
edifici passi a l’empresa privada a una zona especialment golosa
des d’un punt de vista urbanístic pensam que pot ser el negoci
de "na Peix Frit" per al Govern, i que per suposat perdrem un
alberg amb una situació privilegiada a l’abast dels joves, no ja
de les Illes Balears sinó del conjunt de l’Estat i del conjunt de
la Unió Europea, i per tant no donarem cap alternativa. Pensam
que la crisi no ha de ser excusa per eliminar polítiques, i molt
menys polítiques que en aquest cas beneficien els joves. 

Per tant en aquest sentit expressat donarem total suport a la
proposició no de llei del Grup MÉS.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Bonet. I pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. María José Bauzá, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Como bien saben el
Instituto Balear de la Juventud es una entidad pública
empresarial que depende de la Conselleria de Educación,
Cultura y Universidades, y entre sus funciones figura la gestión
de las instalaciones juveniles que gestionaba el Consorcio de
Turismo Joven de las Islas Baleares, y que por acuerdo del
Consejo de Gobierno de diciembre de 2010 se extinguió,
subrogándose en su posición jurídica al instituto y asumiendo
así todos sus derechos, obligaciones y también su personal.

Es importante añadir que también se subrogó en toda la
situación económica que arrastraba el Consorcio del Turismo,
que era totalmente deficitaria y que tenía un nivel de deuda
totalmente disparado, lo que hizo que el Instituto Balear de la
Juventud heredara ya esta situación llevándole a una precaria
situación que ahora mantiene.

La situación económica general de la comunidad autónoma
yo creo que ya es suficientemente conocida por todos, así que
no me extenderé, aunque sí diré que lógicamente la situación del
Instituto de la Juventud está marcada por los mismos
condicionantes, especialmente por la carencia de un presupuesto
suficiente para hacer frente a todos los gastos corrientes y todos
los gastos a los que tiene que hacer frente. Todo ello conduce a
una necesidad de reducir costes materiales y humanos tratando
de reducir este déficit acumulado y poder garantizar así la
viabilidad de la entidad.

La verdad es que ya se han tomado diferentes medidas para
conseguir esta reducción de gasto corriente. Entre ellas la más
importante fue la rescisión del contrato de alquiler de Vía
Alemania, llevándonos las oficinas al Palma Arena; se
consideró que era una buena decisión y la verdad es que el
tiempo nos ha demostrado que sí lo fue, porque no sólo no han
bajado las visitas ni las solicitudes de información sino que han
aumentado, y además ahorrándonos un alquiler muy costoso.
Por otra parte hay que decir que en el ámbito de la juventud está
muy extendido el uso de las nuevas tecnologías y precisamente
impulsando el uso de las nuevas tecnologías en cuanto a la
información nos ha permitido también ahorrar muchísimos
costes.

Hay que decir que a parte del desmesurado gasto corriente
que tenía el Instituto Joven, también venía marcado por una
deuda heredada con diferentes proveedores que a 30 de junio de
2011 era de 2.287.273,56 euros. Desde el primer momento el
equipo del área de juventud ha hecho un gran esfuerzo para
reducir esta deuda, que gracias a este gran esfuerzo se ha visto
reducida hasta llegar en abril de este año a los 953.272 euros, un
esfuerzo muy importante en las situaciones que corren, y todo
ello a base de ahorrar y de hacer mucho trabajo de fondo,
buscando aquellos gastos que se puedan reducir.

Yo ya sé que a ustedes todo esto del déficit, de pagar deudas,
no les parece importante, pero yo les quiero recordar que detrás
de esas deudas hay pequeñas empresas, autónomos, personas
con cara y ojos que han hecho un trabajo, han prestado un
servicio a la administración y después no lo han cobrado,
personas que en muchos casos se han visto obligadas a cerrar
sus negocios por dichos impagos, por lo que me parece
importante recalcar ese esfuerzo. Creo que es imperdonable que
la administración haya sido la causante de que muchas personas
pierdan su trabajo.

Entrando ya en lo que es el tema de los albergues, como bien
saben el Instituto Balear de la Juventud gestionaba cinco
instalaciones, que eran el de Playa de Palma, el de la Victoria,
el campamento de la Victoria, la casa de colonias de Formentera
y Can Arabí en Binissalem. El albergue de Palma, éste al que
ustedes hacen referencia en la PNL, es una instalación que nos
hemos encontrado en un estado bastante deplorable, que venía
dificultando en buena medida que siguiera dando el servicio que
prestaba. Se valoró la reforma que era necesaria para seguir
dando este servicio y la verdad es que las cifras eran
elevadísimas, requería una considerable inversión, y dada la
poca rentabilidad que tenía este albergue se ha pensado que es
mejor precisamente destinar estos recursos a poder seguir
manteniendo otros albergues que sí están funcionando bien,
como es por ejemplo el albergue de la Victoria, que ha
mencionado el portavoz socialista; este albergue también
requiere una inversión de 90.000 euros y es a nivel estructural,
pero es un albergue que sí tiene una elevada demanda y que
tiene una elevada tasa de ocupación, y además es un albergue
muy instaurado en la propia cultura balear. Hay muchísimos
escolares que van al albergue de la Victoria, muchas familias
que van al albergue de la Victoria, ciudadanos baleares.
Creemos que es importante apostar por albergues de este tipo.
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Hay que decir que además el albergue de Playa de Palma
durante los últimos años ha acumulado un déficit de casi
500.000 euros. En los últimos años se ha intentado tomar
medidas para corregir dicho desfase, entre otras la reducción de
los meses de apertura de las instalaciones, puesto que en los
últimos años y hasta 2012 se mantenía abierto diez meses al año
sin ocupación, con los gastos que supone eso de gasto corriente,
y se ha seguido comprobando que la cuenta de resultados no
sale, no sale, es un albergue que genera un déficit monumental,
un déficit de aproximadamente unos 200.000 euros al año en la
instalación. Yo creo que se ha tomado la decisión correcta
porque más vale poder dedicar esfuerzos en aquellos albergues
que sí están resultando interesantes, que tienen una
autofinanciación, y que son de verdad importantes para las Islas
Baleares. Por todo eso no vamos a apoyar su PNL. 

Pero, miren, yo creo que lo que está claro es que en una
situación como la que estamos viviendo los gobiernos deben
tomar decisiones, y a veces toca tomar decisiones difíciles para
poder atender a necesidades más apremiantes, y, la verdad,
dejen que les diga que me sorprende que sea precisamente en
esta comisión de Asuntos Sociales, y viniendo de portavoces del
área de asuntos sociales, que sean los que defiendan con tanto
interés esta proposición no de ley. ¿Acaso todavía no son
conscientes de la difícil situación por la que pasan tantas
personas? ¿De verdad -yo creo que haciendo una reflexión-
creen que es defendible que se derrochen 200.000 euros al año
para mantener un albergue destinado a turistas? ¿Creen que de
verdad es la prioridad que este gobierno tiene que tener
presente? No sé, ¿realmente este albergue presta un servicio
esencial para los ciudadanos de las Islas Baleares? No sé,
¿ustedes se ven con coraje de salir a la calle a decir a la gente
que lo está pasando mal que este gobierno dilapida 200.000
euros anuales en un albergue? 

Yo sinceramente creo que, vamos, para mí no sólo es una
decisión acertada sino que yo exijo a mi gobierno que tome este
tipo de decisiones valientes y que priorice. Creo que es
precisamente el ahorrar en determinados sitios lo que nos ha
permitido en este año aumentar el presupuesto de los servicios
sociales en 26 millones. Es una elección; ustedes prefirieron
bajar el presupuesto y no tocar determinadas cosas; es una
cuestión de prioridades, efectivamente. Yo prefiero que esos
200.000 euros se destinen a dependencia o se destinen a la
tarjeta básica, o a la renta mínima de inserción, o a cualquier
otra cosa mucho más importante de todas aquellas en las que
tiene competencia esta comunidad autónoma.

Y creo que además a la juventud de esta comunidad le
preocupan otras cosas muchísimos más que el albergue de la
Playa de Palma, yo creo que le preocupa el empleo, le preocupa
la vivienda, su formación y su futuro, y es a eso a lo que está
dando respuesta este gobierno, porque yo creo que en una
situación como la que vivimos se trata de priorizar y de
concentrar los recursos y los esfuerzos en las cosas
verdaderamente importantes.

Y estoy totalmente en desacuerdo con lo que ha dicho el
portavoz del Partido Socialista, que este gobierno no se
preocupa por la juventud, porque precisamente se está
apostando por aquellos programas que son importantes para los
jóvenes: está apoyando a los jóvenes artistas; se están
potenciando los idiomas, que ya sé que a ustedes es un tema que

no les importa demasiado pero es un tema de futuro, es un tema
que abrirá las puertas a los jóvenes en el futuro y les hará más
competitivos con respecto al resto de europeos; se está
potenciando la formación con el programa de juventud en
Acción 2013, creo que es importantísimo fomentar el
aprendizaje; creo que es importantísima la experiencia europea
de muchos jóvenes de Baleares, y en eso es precisamente en lo
que se está centrando el esfuerzo.

Yo creo que en definitiva de lo que se trata es de que por una
vez dejen de lado sus pancartas, de estar en contra de todo lo
que hace este gobierno por sistema, y que tomen conciencia de
una vez de que estamos en un momento difícil y que se pongan
al lado del Gobierno cuando se están tomando decisiones que lo
que hacen es priorizar, priorizar y dedicar los esfuerzos a
aquello que es de verdad importante para los ciudadanos de las
Baleares. Por todo eso no vamos a apoyar su proposición.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies, presidenta, i gràcies, Sr. Bonet, pel suport a
aquesta iniciativa, perquè si efectivament només fos l’alberg de
S’Arenal podríem dir que potser estam davant una mesura
absolutament incompresa per l’oposició i que no, però és el
PAS, el punt d’informació d’atenció sexual, és la Direcció
General de Joventut, és el Consell Social de la Joventut, és el
decret d’emancipació dels joves que han estat tutelats que s’ha
carregat aquest govern, joves tutelats que no tenen ningú
després que l’administració als 18 anys els digui: “No et puc
seguir cuidant”. Hi havia un decret d’emancipació que aquest
govern que vostè tant admira, Sra. Bauzá, s’ha carregat. No, no;
se l’ha carregat. Li ho dic com un exemple. O les ajudes
d’emancipació per a les subvencions de lloguers, per exemple.
I vostè em vol...? 

Jo vull que aquest alberg estigui obert abans de pagar, per
exemple, 1.800.000 euros per a la Casa Reial. M’estim més que
venguin...

(Remor de veus)

...quantes persones l’any 2012? 2.600 persones per una
pernoctació de 6.769, que una casa reial que es pot pagar molt
bé les vacances on vulgui perquè ja li donam per una altra banda
quasi 9 milions, per posar un exemple del que triaria jo entre
uns i altres, un exemple.
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Vostès el que no poden fer, i això no és una gestió eficaç ni
eficient, és que quan una cosa té un problema ens la carregam,
i ens la carregam i així eliminam el problema, perquè hi ha
moltes formes de gestionar això. Podem canviar el perfil, que no
només sigui per a joves, que sigui per a famílies i a veure si així
aconseguim motivar-lo. 

Abans de vendre el local, que vostè no ha dit cap argument,
perquè no el deu tenir, en relació amb evitar la venda del local,
donem-lo a gestió d’una cooperativa de joves, que hi ha joves
que no se’n poden anar a ca seva. Tenim un local allà fantàstic;
no volem que sigui alberg?, idò que no sigui alberg, però feim
una cooperativa de joves que s’autogestionin per poder viure
allà, potser amb sous molt baixos que tenen. Per què?, per què
no es pot fer? Per què hem de vendre un indret fantàstic que té
aquesta comunitat autònoma, que no el podrà tornar a comprar?
No dóna cap argument perquè no el tenen, perquè no el tenen,
no el tenen.

Vostè em diu que efectivament, i m’agrada que reconegui
que el govern anterior també eliminava entitats, i de dues en va
fer una, es va eliminar el consorci, i vostè diu el deute del
consorci; idò d’aquí a no res sabrem, via judicial, quin és el
deute d’aquest consorci, perquè, com el cas Scala -se’n
recorda?- era un dirigent seu que gestionava Turisme Jove, se’n
recorda?, i que va ser el que va crear tots els deutes d’aquest...
Sí, sí, tots els deutes, majoritàriament, d’aquest Turisme Jove,
i ho sabrem, ho haurà d’explicar davant un jutge, aquest que
s’autollogava un local seu, aquest. Va generar un munt de
deutes, i potser també, com avui ens han anunciat, el fiscal
Horrach també demanarà al Partit Popular doblers perquè
darrere això també hi havia una responsabilitat civil del Partit
Popular.

O, com per exemple, vostè m’ha dit el de l’avinguda
Alemanya, el lloguer de l’avinguda Alemanya. Sap qui va llogar
aquest edifici d’Avinguda Alemanya?, el Partit Popular; i sap
quan ho va fer el Partit Popular?, quan va regalar, va regalar,
l’edifici de l’ONCE de la Plaça dels Patins. Ven això, regala
això, regala aquest edifici on hi havia la Direcció de Joventut,
i en lloga un a 300 metres, o a 500. Això és la gestió del Partit
Popular, al qual vostè pertany. Ja que vostè s’ha permès parlar
del passat jo li parlaré del passat. Cada vegada que vostè em
parli del passat jo li també parlaré del passat, del que ha passat
en aquesta comunitat autònoma.

A mi també em sap molt greu, cregui’m, em sap molt de
greu la responsabilitat de l’administració en el fet que hagi
augmentat la llista d’atur, i especialment els 1.000 professors,
i especialment els 1.200 sanitaris, i especialment els 300
treballadors en un sentit ample -educadors, treballadors,
psicòlegs- dels serveis socials, entre ells aquests de joventut;
també me’n sap moltíssim, em sap molt de greu.

Per tant estam davant una situació, que és la que està
generant aquest govern, que tenim un problema, això ens genera
un dèficit, idò no lluitam per ell, no lluitam per ell. Això no és
una forma de gestionar. Canviem el perfil de les persones que
arribin, oferim altre tipus de serveis; si veim que això no
funciona canviem el servei, però no venguem l’immoble, no el
podrà tornar a comprar aquesta comunitat autònoma, i cregui’m
que estarem ben atents, estarem ben atents que el resultat de la
venda no afavoreixi cap familiar de qualque polític.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. 

Passarem ara a la votació de la Proposició no de llei 93/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
93/13 per 8 vots en contra i 5 vots a favor.

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