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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió

d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen

substitucions. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume

Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, Sra. Presidenta, Montse Seijas sustituye a Marta Maicas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias. Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia

d’avui que consisteix en el debat de les proposicions no de llei

RGE núm. 6736 i 7092/16.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6736/16, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a cessió de la gestió de les residències

militars d’acció social i descans i residències militars de

descans de l’armada.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.

6736/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS, relativa a la cessió de la gestió de

les residències militars d’acció social, de descans i residències

militars de descans de l’armada.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula l’Hble.

Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyores diputats. Bé, com

veieu en aquesta proposició no de llei existeixen unes

residències militars d’acció social de Defensa, que n’hi ha 16

de titularitat estatal que depenen del Ministeri de Defensa, i

proporcionen allotjament, manutenció i descans de vacances i

d’oci al personal militar i a les seves famílies, 3 d’aquestes

residències militars estan ubicades a les Balears. 

Per altra banda, també existeixen les residències militars de

descans de l’armada que són autèntics allotjaments turístics que

paguen un IVA com a tals i que, malgrat ser de tots els

espanyols, només en poden gaudir com a un privilegi els

oficials, suboficials i els seus familiars, d’aquestes, a les nostres

illes també en tenim 3. A Mallorca, per exemple, en Es Fortí;

a Tramuntana, a Menorca, la Residència militar Acció social a

Maó i la Residència militar de descans de Maó per a marineria

i tropa, Almirant Armada per a oficials i suboficials; i a Eivissa,

Héroes de Filipinas, sumen entre totes unes 500 places

residencials de titularitat pública, però per a un ús exclusiu de

militars. 

El principi d’igualtat proclamat a la Constitució no permet

que es mantenguin uns avantatges especials per a un determinat

colAlectiu d’empleats públics i per als seus familiars.

Com dic, a les Illes Balears hi ha un total de 6 residències

per a aquest allotjament de vacances entre les militars d’acció

social, de descans i les residencias de descanso de la armada.

Aquestes són de titularitat pública, però l’ús és militar i d’alt

rang. 

Són exemples d’una situació que creiem que és totalment

anacrònica ja que suposa un avantatge especial per a un

determinat colAlectiu d’empleats i les seves famílies, que avui

en dia, com ja he dit, no té sentit.

D’altra banda, amb la crisi econòmica i social que patim,

l’accés a l’habitatge s’ha convertit en un veritable problema,

pensam que aquestes residències es podrien utilitzar d’ara en

endavant per poder intentar donar qualque solució, sobretot a

l’illa d’Eivissa, per exemple, aquelles persones i famílies que,

per causes sobrevingudes i no cercades, han quedat sense llar;

com és el tema dels refugiats i els desnonats; per a funcionaris

destinats a les Illes i que solAliciten plaça en un altre indret, per

la manca d’oferta residencial, ja que, especialment a l’illa

d’Eivissa, com dic, l’oferta de lloguer per a tot l’any

pràcticament no existeix o és molt elevada; també tenen molts

de problemes els treballadors de temporada d’estiu que no

poden assumir un lloguer que s’ha encarit molt en els darrers

anys, perquè es paguen devers 500 euros per una habitació.

Aquests preus de lloguer i de compra en algunes zones i en

algunes illes, en especial com dic, ha pujat i és un fet evident.

També és evident que així és el mercat i no hi podem fer

res, però sí que podem fer, i creiem que és el nostre deure, és

cercar solucions per a aquelles persones que no poden accedir

a un habitatge, ja siguin desnonats, refugiats o treballadors que

van d’una illa a l’altra o vénen de la península per fer feina i en

segons quins àmbits com, per exemple, el sanitari són molt

necessaris.

No ens podem permetre que un metge o un policia no

vulgui venir a fer feina aquí o vulgui estar-hi el menys temps

possible per problemes residencials. Tampoc no podem

permetre que hi hagi gent que ve a fer feina de temporada

turística i hi hagi de malviure en pisos massificats o fins i tot,

com hem pogut llegir al diari recentment, a un balcó. 

La nostra proposta és que es reclami la gestió de les

residències militars per després habilitar-les i satisfer les

necessitats d’habitatge de les persones que tenen dificultat per

accedir-hi. 

Reiteradament, El Pi proposa: “1. El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears a reclamar al

Govern de l’Estat espanyol la desafecció de l’ús militar i la

cessió de la gestió d’aquestes residències militars, sense

perjudici que un futur se’n pugui reclamar també la titularitat.”

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606736
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I “2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

balear, una vegada obtinguda aquesta gestió, a habilitar les 500

places de les residències per satisfer les necessitats d’habitatge

a persones amb necessitats.”, com les que he explicat. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. En torn de fixació de posicions pel

Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el Grup Parlamentari Popular

està d’acord que és imprescindible ajudar les persones

necessitades d’habitatge, faltaria més, a més la Constitució

reconeix el dret que tenim tots a un habitatge digne i,

evidentment, a una societat solidària s’ha d’ajudar aquelles

persones que ho necessiten, unes més que les altres. 

No obstant, pensam que aquesta proposició juga un poc

amb el qüestionament demagògic, un punt demagògic de la

gestió que fa del patrimoni una altra institució, com en aquest

cas les forces armades, perquè aquestes instalAlacions es

destinen de vegades a una finalitat de vacances, però moltes

vegades també al personal civil o militar que està destinat aquí

a les Balears que, a més, se li reté una part de la seva quota

amb caràcter d’acció social per al manteniment d’aquestes

instalAlacions. 

Pensam que la justificació no només des dels desnonaments

o de necessitats que és ver que a nivell solidari i a nivell social

es poden cercar i, de fet, els governs i les administracions

cerquen la manera d’ajudar les persones necessitades, justificar

que se li llevi a un militar, que en definitiva és un funcionari,

per donar-li a un metge o a un altre funcionari destinat per falta

d’habitatge tampoc no ens sembla que sigui el més encertat. No

és que no considerem que no s’hagi d’ajudar, però el

plantejament no ens sembla que sigui del tot correcte.

Nosaltres pensam també que és més el Govern. Per

exemple, Balears també té molt de patrimoni que gestiona,

basta veure si volen accedir els diputats a l’inventari de béns

que hi ha al Servei de Patrimoni de la comunitat autònoma on

consten tota una sèrie de finques a totes les illes, que també es

podrien gestionar amb un caire més social, si entram a debatre

de quina manera es gestionen o s’empren totes les instalAlacions

públiques que es troben no afectes a un servei públic, sinó que

tenen un ús públic general perquè formen part o són

patrimonials, béns patrimonials de les administracions; o, per

exemple, béns patrimonials que pugui tenir el Consell de

Mallorca que, de fet, té moltes finques o els ajuntaments de les

Balears.

Per altra banda, la institució, les forces armades, participen

en moltes, multituds de missions humanitàries, nacionals,

internacionals, és a dir, que fan funcions d’ajuda social, donen

suport humanitari, pensam que fan una feina encomiable a les

nostres illes des de la Unitat Militar d’Emergències, la UME,

que ens ajuda cada any sobretot les temporades d’estiu, basta

recordar els incendis que hem tengut i la feina solidària i social

que fan. O, per exemple, els exèrcits i cossos comuns en

general que fan feina de defensa, vigilància, obra social

humanitària. 

Per tant, no pensam que al Parlament li correspongui

qüestionar com gestionen les forces i els cossos militars el seu

patrimoni ni altres administracions, sinó que tots, en la mesura

del possible, colAlaborem dins les nostres competències a ajudar

la gent necessitada. Per tant, nosaltres, la postura del Grup

Parlamentari Popular, serà d’abstenció a aquest punt.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Seijas, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros desde Podem no

podemos más que estar de acuerdo con la intención de la

propuesta de la PNL de El Pi en cuanto a que no es justificable

la existencia de determinados privilegios para un colectivo,

para un solo colectivo. Las residencias de descanso de las

Baleares a las que se refieren son unas... dentro de un grupo

más numeroso, hasta veintidós en toda España, y que se

distribuyen en diez comunidades autónomas diferentes.

Coincidimos en la necesidad de la búsqueda de una

solución al respecto, pero lejos de la formulación de esta

propuesta que resultaría tan solo, tal como está la situación del

Gobierno ahora mismo, una reclamación testimonial, nuestro

partido pretende buscar una solución para que sea efectiva y

viable para el conjunto del Estado español.

Por ello nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los

Diputados va a presentar durante los próximos meses, después

de las elecciones del 26 de junio, una proposición de ley basada

en un estudio serio y, en conjunto, intentando que... con el

mayor consenso posible para la gestión y utilización de dichas

residencias, acorde con los tiempos que vivimos y para la

eliminación del privilegio que ahora supone que sólo lo estén

usando unos determinados colectivos, a la vez también que se

asegure la viabilidad social y económica más allá de una

propuesta que está avalada sin ningún estudio detrás.

Creemos que estas instalaciones pueden tener usos diversos

para la ciudadanía, bien sea vivienda, bien como lugares de

ocio y de reunión o para cualquier tipo de actividad, pero

creemos que debe estar acompañada de un estudio serio, de la

viabilidad económica y del estudio de las necesidades que

pueda tener en cada zona. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Abril, per un temps

de deu minuts.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia a tothom. Compartim des del Grup MÉS per

Mallorca tant el sentit com el contingut d’aquesta iniciativa,

especialment en allò que diu al punt quart, quan parla que el

principi d’igualtat proclamat a la Constitució no permet que es

mantinguin uns avantatges especials per a un determinat

colAlectiu d’empleats públics i per als seus familiars, això, dit

d’una altra manera, són privilegis, i aquesta força política

comparteix no estar d’acord amb els privilegis, ni els que tenim

els polítics, i encara els tenim i n’hem parlat reiteradament en

aquesta comissió, ni els privilegis que tenen allò que encara

s’anomena classes passives, en aquest estat, no?

Perquè la proposició no de llei fa referència a aquestes

residències militars, destinades sobretot a personal militar

moltes vegades retirat, quan aquí tenim una gran mancança de

places sociosanitàries; parlam d’infraestructures absolutament

infrautilitzades, s’ha parlat almanco de tres, de la d’Es Fortí de

Palma, de la de Maó i de la d’Héroes de Filipinas a Eivissa.

Però és que també podríem parlar d’altres instalAlacions

similars destinades exclusivament per a un altre privilegi, que

és el gaudi de vacances pagades per a militars, com és el tema

de la base del Port de Pollença, a la millor zona del Port de

Pollença, a la part antiga del Port de Pollença les classes

passives, a diferència de qualsevol altre ciutadà o ciutadana,

poden gaudir de vacances pagades a residències podríem dir

que més que dignes, pagant el menú de cantina a 5 euros -on

podeu anar vosaltres el mes d’agost  a pagar 5 euros de menú?-

i amb accés totalment prohibit als residents, que, això sí, som

els que pagam tot aquest dispendi.

Per tant, el nostre grup està totalment d’acord amb aquesta

proposició no de llei.

I sí que és cert que, per ventura, si ho demanàssim al

Govern diria que millor Son Dureta abans que aquestes

residències a les quals es fa esment, si es tracta de dotar places

sociosanitàries, però des del nostre grup no tenim cap problema

a dir que tanmateix ho volem tot i sobretot voldríem que hi

hagués un sentit de la igualtat i de la justícia com a principis

constitucionals molt més coherent que el que es maneja ara.

Però crec que el contrast entre allò que s’aborda en aquesta

proposició no de llei i aquests privilegis claríssims, que pagam

tots i totes, en comparació amb el que veurem en el segon punt

de l’ordre del dia en la proposició no de llei que dur el nostre

grup, diu molt d’aquest país de pandereta en el qual vivim.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Font, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. Vagi per endavant que MÉS per

Menorca dóna suport a la iniciativa que avui ens du El Pi. Ara

bé, crec que està bé matisa un aspecte: Defensa pot desafectar

els béns de la seva propietat, una vegada desafectats es posen

a la disposició de la Gerència d’Infraestructures que els ha

d’alienar a títol onerós sense que calgui cedir-los de forma

gratuïta.

Anem lligant caps, Defensa, el segon terratinent d’Espanya,

pot especular amb els seus terrenys saltant-se a la torera els

controls precisos en qualsevol alienació civil de patrimoni

públic, ja que cedeix els béns al seu organisme autònom que els

ha de vendre per o permutar per uns altres, sense possibilitat de

cessió o reversió alguna, permès a la resta de béns públics.

De tota manera, en relació amb el tema de quins usos es

donen a aquests edificis militars, i sabem que a Menorca en

tenim uns quants, l’any passat pel més de juliol va visitar l’illa

el tinent general Aparicio i va mantenir una trobada amb altres

membres de l’exercit per veure què havien de fer justament

amb la residència de Maó, i la primera idea que tenien en

realitat era tancar-la. Vull dir, davant la situació de tancar un

edifici que, amb el consegüent deteriorament i degradació de la

zona, qualsevol altre ús social que li puguem donar benvingut

sigui.

Per tant, la iniciativa em sembla molt positiva, però a veure

què diu l’exercit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia, presidenta, diputades i diputats. Estic d’acord amb

la iniciativa que ha presentat El Pi. Creiem que és important

obrir aquest espai de negociació amb el Ministeri de Defensa.

Potser personalment no hagués fet una redacció exactament

així, però també és cert que no he presentat cap esmena i

hagués tengut oportunitat.

En tot cas, tal vegada seria interessant obrir un espai de

diàleg amb el Ministeri de Defensa, avaluar quines necessitats

tenim, de quina manera es podrien aprofitar millor aquests usos

i, en tot cas, hi estic d’acord, fonamentalment, perquè, més

enllà de què pot acabar essent cadascun d’aquests edificis en un

futur, estic absolutament convençuda que poden tenir usos molt

més útils i de molta major prioritat que el que tenen actualment,

que no deixa de ser un ús bàsicament residencial per

temporades o per mesos d’estiu per a un conjunt de persones i

famílies que tenen uns privilegis que no té cap dels altres

funcionaris ni treballadors de l’administració pública i que, a

més, no està justificat en cap dels sentits.

Per tant, pel fet d’obrir aquests espais al públic, pel fet

d’incloure aquests espais dins els immobles de la comunitat

autònoma per a la seva gestió i per a un ús més equitatiu i més

just i molt més necessari, votaré que sí.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Garau, per un temps de deu

minuts.

EL SR. GARAU I SALAS:

Moltes gràcies, presidenta. En principi compartesc la

filosofia de treure privilegis o eliminar privilegis històrics o

tradicionals a determinats tipus de cossos dels serveis públics,

de l’administració pública, de qualsevol tipus de ciutadans, no?

Ara bé, així com està formulada la proposta li veig una sèrie

de febleses que m’agradaria posar damunt la taula per veure si

es poden, al nostre entendre, corregir i arribar a un acord.

La primera de totes és de caràcter pràctic, nosaltres tenim

molts de coneixements i experiències d’altres tipus de cessions

que s’han fet, no únicament de l’exèrcit sinó d’altres

administracions públiques, que després són molt complicades

de gestionar, tenen costs elevats, no sabem què fer-ne i els

tenim de vegades abandonats.

Per tant, crec que, abans de dir per què haurien de servir

aquestes instalAlacions, s’hauria de fer un estudi de les mateixes

instalAlacions per veure aquesta capacitat que tenen de ser

adaptades a altres usos. Evidentment, per satisfer les necessitats

de persones en habitatges no crec que sigui l’ús correcte una

residència i, en canvi, per resoldre problemes de persones amb

dependència, que sí que n’hi ha moltes en llista d’espera, hem

de veure si aquestes residències tendrien una capacitat de ser

adaptades a persones amb problemes de dependència.

Però tot això crec que s’ha de fer en un marc de diàleg amb

l’administració de l’exèrcit, que no es manifesta gaire clar en

el punt 1, perquè el punt 1 diu: “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern... a reclamar al Govern de l’Estat

espanyol”. Jo crec que el sentit, crec que, atesa aquesta

específica situació d’aquestes residències, crec que el que

convé, en la línia que deia la representant de Formentera,

Silvia, crec que s’hauria d’establir una comissió de diàleg i de

negociació o d’estudi, de viabilitat, si aquestes residències

estan jugant un paper social ara en aquests moments o no i, si

no estan jugant un paper social, si tenen capacitat de jugar-lo en

un futur per a les persones amb problemes de les Illes Balears.

Jo crec que en aquest sentit, estic segur que l’exèrcit, si veu

que són institucions anacròniques, no tendrà cap inconvenient

a desfer-se’n. I si el Govern veu que són útils i necessàries per

a la nostra ciutadania, tampoc no tendrà cap inconvenient. Per

tant jo en el primer punt, en lloc de posar “El Parlament de les

Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reclamar...”,

“...insta el Govern de les Illes Balears a constituir una comissió

de negociació i d’estudi amb el Govern de l’Estat espanyol

per...”, bla, bla, bla.

Jo crec que, en aquest sentit, si fos així, nosaltres votaríem

que sí; si no, ens abstendrem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garau. Té la paraula ara per

contradiccions l’Hble. Diputada Sra. Sureda, portaveu del grup

proposant, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Al Grup Parlamentari Popular li he de

dir que no sé si va ser a iniciativa seva a Salut que es va

presentar una proposició no de llei per demanar espais per als

funcionaris a Eivissa perquè hi havia una gran problemàtica.

Nosaltres aquí exposam exemple; evidentment l’ús, qui el

decidirà, seria el Govern, que és el que sabrà com estan

realment. Nosaltres dèiem que hi ha aquesta situació allà on hi

ha una gent que té uns privilegis, que no consideram oportuns

perquè moltes vegades només són a l’estiu, com s’ha dit són

residències que fins i tot es paga IVA com a hotelets i estan a

primera línia, i que se’n podria fer un ús diferent, i nosaltres

dins l’ús evidentment només posàvem exemples. En cap cas no

ens ficam amb la valent i encomiable tasca dels cossos militars,

en això no ens ficam. I per a nosaltres aquest patrimoni és de

tots els ciutadans de l’Estat, i per tant si hi ha una necessitat en

aquestes illes sobretot trobam que se’n podria fer un ús

diferent.

Respecte de Podem, que la Sra. Seijas..., efectivament això

és una proposició no de llei, no és una llei com vostè diu que es

presentarà, que ja ens va bé i ja estudiaríem en el seu moment,

si arribàs el cas. Nosaltres concretam els usos d’aquestes

edificacions.

I de Son Dureta, a Son Dureta, per exemple, hi ha una

necessitat i s’hi ha d’invertir una gran quantitat de doblers per

poder-ho solucionar. Aquí és que bàsicament està arreglat, està

fet. A més a Son Dureta s’ha de fer, evidentment, però tampoc

no solucionaria el problemes actuals que es troben sobretot a

Eivissa.

I respecte del Sr. Garau, nosaltres no tenim cap problema.

Com he dit, l’ús no s’ha de decidir per part nostra sinó per part

del Govern, i a nosaltres sempre ens agrada dialogar i poder

parlar, si s’ha de constituir una comissió, però al final el que

demana és la desafecció de l’ús militar. Que s’ha de canviar i

posar “constituir una comissió per poder reclamar o per...”?

Cap problema, no hi tenim cap emperò per poder-ho fer.

Per part nostra res més a dir. Si voleu ens aturam, fem un

recés de dos minuts i aclarim com quedaria el punt 1.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Efectivament, farem un petit recés per

aclarir la redacció exacta del punt 1, i posteriorment continuam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem, idò, la sessió. Demanaria a la portaveu de grup

proposant, l’Hble. Diputada Sra. Sureda, que fes lectura dels

punts que se sotmetran a votació.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. El punt 2 no canviaria, només canviaria

el punt 1 i diria: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a constituir una comissió mixta amb

el Govern de l’Estat espanyol per estudiar la viabilitat de la

desafecció de l’ús militar i la cessió de la gestió d’aquestes

residències militars, sense perjudici que en el futur se’n pugui

reclamar també la titularitat.”

 I el punt 2 quedaria de la mateixa manera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltíssimes gràcies. Idò amb aquesta redacció que

ens acaba de llegir la Sra. Sureda, acabat el debat, passam a la

votació de la Proposició no de llei RGE núm. 6736/16.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Secretari...

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor, 9; abstencions, 3.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 6736/16, relativa a la cessió de gestió de les

residències militars d’acció social de descans i residències

militars de descans de l’armada.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la

direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 7092/16, presentada

pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a

jutjats socials.

EL SR. PRESIDENT:

A continuación pasamos a debatir la Proposición no de ley

RGE núm. 7092/16, del Grupo Parlamentario MÉS per

Mallorca, relativa als jutjats del Social.

Para su defensa por parte del Grupo Parlamentario MÉS per

Mallorca tiene la palabra el Sr. David Abril, por un tiempo de

diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, president. Com els deia abans, amb el debat

d’aquestes dues proposicions no de llei estam veient clarament

el contrast que hi ha en el maneig de recursos públics a l’Estat

espanyol en un sentit o en un altre, en virtut d’aquesta aplicació

tan particular o tan relativa del que seria aquest principi

constitucional de la igualtat. Ens trobam, per una banda, els

privilegis de les classes passives o d’altres elements o estrats de

l’Estat, i en canvi..., allò que volíem posar de manifest amb

aquesta proposició no de llei és en canvi la manca de garanties

per a la gent treballadora, en particular de la nostra comunitat.

Som a la cua de tot pel que fa a serveis públics, i vostès

saben que no els dic res de nou, no només pel que als serveis

públics que són de la nostra pròpia competència, com

l’educació, la salut o els serveis socials, que estan infradotats

també per un sistema de finançament que ens castiga i ens situa

com a ciutadans de quarta categoria de l’Estat, i ho estam

particularment també pel que fa a competències que en teoria

no són nostres però que afecten directament els nostres

ciutadans i ciutadanes, com és el cas de la justícia, de

l’administració de justícia, i fa menys d’un mes en aquesta

mateixa comissió en vàrem tenir un tast de la mà del president

del Tribunal Superior de Justícia de Balears, el Sr. Terrassa, i

dins el que podríem definir com una situació dramàtica de

l’estat de la justícia a les nostres illes, segurament allò més

dramàtic dins aquest mateix drama seria la situació dels jutjats

del Social, i en això fins i tot el president del Tribunal Superior

també hi estava d’acord.

Els donaré només tres dades que figuren a la darrera

memòria del Consell General del Poder Judicials, que ens han

facilitat els companys i les companyes de Comissions Obreres,

que d’alguna manera com a sindicat cada dia han de batallar a

peu de carrer o a peu de jutjats del Social amb aquesta qüestió

intentant defensar els drets de les treballadores i dels

treballadors. Una, per exemple, seria la dels jutjats per habitant,

i aquí les xifres són clamoroses; a Astúries, per exemple, ens

trobam un jutjat per a cada 80.000 habitants, en canvi a les

nostres illes parlam d’un jutjat per a cada 187.000 habitants.

Podem anar a cercar un altre indicador o un altre paràmetre: el

nombre d’expedients, per exemple, per jutjat, i aquí ens trobam

Extremadura amb 492 expedients per jutjat, i en canvi a les

Illes Balears, 1.383 expedients per jutjat, estam parlant de més

del triple o pràcticament el triple d’expedients que han de ser

administrats o gestionats amb els mateixos recursos. O si volen

un tercer paràmetre, per comparar, el que seria el nombre de

casos pendents, i en aquest cas la memòria de 2015 del Consell

General del Poder Judicial també assenyala que només hi ha

dues comunitats que a pesar dels casos que es van resolent

segueixen acumulant expedients, vull dir que enguany ens

trobarem els expedients que entren nous més els expedients que

queden acumulats d’anys passats, i en això només hi ha dues

comunitats, que són Múrcia i les Illes Balears, que acumulen en

el nostre cas prop de 400 expedients més dels que hi havia;

totes les altres tenen un saldo negatiu, van reduint el nombre

d’expedients que van gestionant en matèria social.

Per tant, agafem el paràmetre que agafem, podem afirmar

amb total rotunditat que les nostres illes som a la cua en matèria

judicial i en matèria, en concret, dels jutjats del Social. I és un

tema que per al nostre grup va més enllà de les xifres i les

estadístiques, perquè donar nombres és molt fàcil, però

justament aquesta qüestió té conseqüències sobre les persones

i particularment sobre els drets laborals, i un dels drets més

fonamentals que tenim, tot i que ha escassejat molt els darrers

temps, són els drets laborals, i particularment a una comunitat

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607092
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com la nostra, on tenim un alt índex de precarietat i de

temporalitat; fins i tot podríem dir que tenint potser una

població similar a la d’altres comunitats, també és cert que el

nivell de conflictivitat laboral que ens podem trobar i per tant

els casos que han de resoldre o el volum de casos que han de

resoldre aquest tipus de jutjats o de tribunals són o podrien ser

fins i tot més elevats que a altres comunitats amb una població

similar.

Exemples, n’hi ha mil. Avui matí me’n comentaven alguns,

dramàtics, també com la situació de la mateixa justícia, com el

fet, per exemple, d’una dona que ha de cobrar el salari de

garantia del FOGASA del seu home, que ja ha mort, o aquests

dos anys que s’estant donant ara de termini si un va amb una

demanda laboral a qualsevol dels jutjats del Social de la nostra

comunitat, i particularment a Palma, cosa amb què també

juguen normalment els empleadors o la gent que té una posició

de poder dins els conflictes laborals, que et vénen a dir

“demanda’m, perquè tanmateix fins d’aquí a dos anys...”; en

aquests moments s’estan donant cites per al 2018. Per tant si

això sumam l’acumulació d’expedients, quan se suposa que

hauríem d’haver passat ja, o tothom pareix que està d’acord que

hem passat ja l’equador o la fase més dramàtica de la crisi,

quan veim que encara queden moltíssims d’expedients per

resoldre veim que la justícia no acompanya aquesta situació de

presumpte alleujament de la situació social i laboral.

No hi ha, al nostre parer, garanties judicials per als

treballadors i les treballadores de la nostra comunitat si no

s’arregla més prest que tard la situació dels jutjats del Social,

i fins i tot a tot això que els acab de contar podríem afegir la

situació que també pateixen de sobrecàrrega de feina els

treballadors i les treballadores de tots aquests jutjats, que

evidentment han de gestionar moltíssims més expedients que

qualsevol altre jutjat del Social del conjunt de l’Estat espanyol.

Per això, i per concloure, la proposició no de llei és molt

senzilla i crec que va en uns termes que tots els portaveus i

totes les portaveus vàrem compartir d’alguna manera en les

diferents intervencions el dia que va intervenir en aquesta sala

el president del Tribunal Superior de Justícia balear, de les Illes

Balears. Primer punt: instar el Govern de l’Estat a equiparar en

inversions en matèria de justícia la nostra comunitat amb la

resta, crec que és un tema d’aplicació estricta d’aquest principi

d’igualtat o d’equitat; i, segon punt, instar el Govern de l’Estat

a prioritzar dins aquestes inversions la creació de, com a

mínim, dos jutjats del Social a Palma, que també el mateix

president del Tribunal Superior de Justícia a Balears

assenyalava que eren com uns mínims pel que fa la millora o a

la resolució d’aquesta qüestió que s’havien de posar damunt la

taula. 

Per tant esperam comptar amb el suport de la resta de forces

perquè aquesta resolució es pugui elevar de manera unànime al

Govern de l’Estat i als responsables d’aquesta situació. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Para fijar..., en el turno de

fijación de posiciones tiene la palabra, por parte del Grupo

Popular, la Sra. Núria Riera, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias, Sr. Presidente. Bé, el Grup Parlamentari Popular

està d’acord amb aquesta proposició i la votarà a favor. Vàrem

escoltar fa poc el president del Tribunal Superior de Justícia, a

més precisament fent referència a la situació de Balears, les

peculiaritats que hi ha per la nostra distribució, definició

geogràfica insular, que encara que tenguéssim més recursos

humans teníem també més dificultat a l’hora de dur endavant

una agilitat en els temes judicials per la dificultat de cobrir

places i a més la necessitat d’instalAlacions a totes les Illes.

És ver que les mancances a nivell judicial no només són en

el caire social, en els jutjats del social, però aquesta

evidentment és la més immediata perquè la situació de la crisi

va donar tot una sèrie de situacions d’indefensió i la justícia si

no és ràpida, la justícia lenta evidentment, en això crec que

coincidirem tots, no és justícia.

En tot cas, també vull recordar i aprofitar que precisament

el Partit Popular va lluitar pels temes de les instalAlacions

judicials de caire social. Anteriorment, per exemple els jutjats

que hi ha a Menorca, varen ser una lluita i una defensa

aconseguida pel Partit Popular, que estan instalAlats a més a

Ciutadella, de manera que hi ha una distribució de

competències judicials entre Ciutadella i Maó. I també, a més,

el Partit Popular l’anterior legislatura, amb el Govern de

l’anterior legislatura es va negar, tot i que es va plantejar o es

va qüestionar en diversos moments, la possibilitat de demanar

la transferència de les competències judicials, precisament

perquè sempre hem considerat que si no estan ben dotades no

hauríem d’adquirir aquestes competències, com ha passat a

altres comunitats autònomes, on les transferències es varen fer

en determinats moments, sense la dotació adequada i encara la

situació és pitjor. No ens volem imaginar què hauria passat si

en el segon pacte de progrés, on sí es varen iniciar aquestes

transferències de justícia, s’hagués fet en plena crisi. Per tant,

per ventura la situació encara seria pitjor.

L’important, en tot cas, és posar damunt la taula que el

Partit Popular, històricament, i a més ara, avui ho constatam,

estam a favor de millorar totes aquestes instalAlacions judicials

i, per tant, votarem a favor d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario Podem Illes Balears, tiene la palabra la Sra.

Seijas, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Estamos de acuerdo con esta

proposición no de ley, aunque queríamos plantear dos

enmiendas in voce a ver si es posible que se acepten. La

primera es con respecto al punto 2 de la PNL, sería hacer una

enmienda de adición en la que se solicita también la creación

de un juzgado de lo social también en Ibiza, dado que en este

caso en Ibiza también se está sufriendo la saturación que

conlleva... bueno, igual que en Mallorca, conlleva el exceso de
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trabajo con refuerzos que van y vienen, que quitan y mueven

señalamientos.

En Palma se están señalando vistas para fijar cantidad para

dentro de dos años de media y despidos a un año. Las

modificaciones de las condiciones de trabajo a tres años. Y

mientras el trabajador sin cobrar. Como anteriormente han

comentado los portavoces de MÉS por Mallorca y del Partido

Popular, esto en lo que revierte es en la indefensión del

trabajador y tenemos que conseguir que esto se solucione a la

mayor brevedad posible.

La Junta de Jueces de lo Social ya ha acordado, además de

adherirse a una de las conclusiones alcanzadas en la reciente

reunión de Jueces Decanos de España, cuyo informe

denunciaba la insostenible situación de los juzgados de lo

social en todo el país, los jueces de lo social llevan reclamando

refuerzos desde el 2008, ante la masiva entrada de demandas

que se ha multiplicado por el aumento de la carga de trabajo.

La otra enmienda va más en la linea de instar también al

Govern, por la situación que tenemos en el Tribunal de

Arbitraje y Mediación Balear, que eso sí que es competencia de

la comunidad autónoma, y también hay una situación en que se

está desbordados de trabajo, no hay recursos ni humanos ni

materiales, de forma que, para que se den ustedes una idea

señores diputados, no se puede solicitar copia porque no tienen

presupuesto para hacer fotocopias. Y que en esta época que

vivimos, que no se puede solicitar ni información por correo

electrónico, todo es de forma analógica. Entonces creemos que

se podría añadir un nuevo punto a esta PNL que enriquecería,

instando al Govern balear para que dotase de más recursos

humanos y económicos al Tribunal de Arbitraje y Mediación

Balear, que, como saben, hay casos en los que se puede ya

solventar en temas sociales, sin pasar al ámbito judicial.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte de El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES tiene la palabra la Sra. Maria

Antònia Sureda, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, una

mostra dels problemes de no tenir la inversió per habitant que

necessitam, són la poca agilitat en la justícia, el mal estat dels

edificis i les mancances de recursos materials i humans que

pateix tot el sistema jurídic.

El president del Tribunal Superior de Justícia, el Sr. Antoni

Terrassa, va presentar la Memòria del 2015 i ho va dir ben clar,

com s’ha dit i reiter: “Són necessaris 8 jutjats més per donar

resposta a les necessitats dels ciutadans dins un temps

raonable”. Aquests jutjats haurien de ser a Palma i a Eivissa,

principalment, però, de moment, a Eivissa, que hi ha

pressupostats 16 milions per a un edifici que ha de tenir tots els

jutjats, no han començat les obres, que haurien d’estar acabades

l’any 2020. Es troba pendent la construcció de nous jutjats a

Palma i de moment no hi ha cap notícia, tot i ser molt

necessaris. A Manacor, malgrat no es necessita un edifici nou

amb tanta urgència, també es presenten moltes deficiències,

segons aquell informe. I un cas que consideram escandalós, és

que a Menorca les persones amb discapacitat han de ser ateses

en el carrer, perquè les dependències no estan preparades per

poder accedir-hi. Això pensam que no es pot permetre.

Tornam tenir el mateix problema de sempre, necessitam

més inversió per tenir les infraestructures que no depenen

d’aquí i que ens mereixem. Com ha dit el portaveu del Grup

Parlamentari MÉS, és cert que estam a la cua en inversió en

aquest sentit, i jo em demanaria en què no estam a la cua.

Desgraciadament faríem més via mirant en què no estam a la

cua que no mirant en què sí. Coincidim amb el que s’afirma en

aquesta proposició no de llei, de demanar més qualitat, perquè

no és un caprici, ni un luxe. Però la realitat és que encara avui

hem d’insistir dia sí i dia també, perquè ens donin el que ens

correspon, mentre qui en pateix les conseqüències són els

ciutadans de totes les illes.

Per tant, nosaltres evidentment hi votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS por Menorca tiene la palabra la Sra.

Patricia Font, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, President. Seré molt breu, MÉS per Menorca dóna

suport a aquesta proposta de MÉS per Mallorca perquè és una

necessitat real per a Mallorca tenir més jutjats del social, i així

ho va confirmar, com ja han dit els portaveus que m’han

precedit, el Sr. Terrassa durant la seva compareixença. La

Memòria del 2015, a la secció del Jutjat del Social de Palma

diu literalment: “presenten uns nivells de càrrega superiors als

establerts i es fa necessària la creació de més d’un jutjat a

Palma i alternativament mantenir les mesures de reforç”. Més

clarament no es pot dir.

La realitat és que en justícia sempre hi manquen recursos,

en algunes zones més que en d’altres. Així que és una obligació

d’aquest Parlament instar el Govern de l’Estat que solucioni

aquestes deficiències.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario Mixto tiene la palabra la Sra. Sílvia Tur, por un

tiempo de diez minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, President. Bé, per les raons que tothom ha esgrimit

anteriorment i crec que són claríssimes, evidentment estic

d’acord amb les demandes que planteja el Grup MÉS per

Mallorca i, per tant, hi donaré suport.
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El que m’agradaria també, en la intervenció del diputat

d’aquest grup, ens aclareixi si està disposat a incloure alguna

referència que es demani també un jutjat del social a Eivissa i

quin és el posicionament que en té al respecte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Y por parte del Grupo

Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Hble. Sra. María

José Camps, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Efectivament,

coincidim amb la proposició no de llei que avui ens du MÉS

per Mallorca a debatre en aquesta comissió, perquè s’ha fet

esment a un dels drets fonamentals, el principi constitucional

d’igualtat, regulat a l’article 14 de la Constitució, però en

aquest cas, també parlam de jutjats, podríem fer referència al

dret fonamental també garantit en el mateix nivell, de la tutela

judicial efectiva, recollit a l’article 24.1 de la Constitució, i

aquesta manca de garanties, i sempre, desgraciadament, acabam

parlant de doblers i del mal finançament que tenen aquestes

illes, a part de les hipòtesis que ens ha posat damunt la taula la

Sra. Riera quan ha fet referència a què hagués passat si

haguéssim acceptat una transferència de competències mal

dotada.

És cert que es van incrementar jutjats, es va instalAlar un

jutjat del Social a Menorca, concretament en el partit judicial

de Ciutadella, però és cert també que els governs del Partit

Popular també van instaurar unes taxes judicials que han estat

summament perjudicials per a tota la ciutadania, perquè ha estat

una trava més per accedir als jutjats i exercir o garantir aquest

dret a la tutela judicial efectiva que tenim tots reconegut a la

Constitució.

Els portaveus que m’han precedit han fet referència a la

memòria del Tribunal Superior de Justícia que fa pràcticament

un mes que ens van posar damunt la taula, i en relació amb els

jutjats socials és cert que la planta judicial està necessitada,

però podríem fer referència a unes dades molt significatives. En

general per a totes les Illes, expedients a inici de 2015 que

estaven pendents de resoldre eren 8.403; a inici de 2009

aquests expedients pendents de resoldre eren 4.070, és a dir,

actualment tenim el doble d’expedients pendents de resoldre a

inici d’any. Dins aquest mateix any 2015 es van registrar 6.958

expedients més, i curiosament el 2009 se’n van registrar 8.102,

però està clar que com que el funcionament dels jutjats no ha

donat l’abast a tots els expedients que s’han anat registrant -a

les dades que ens donen les primeres són de 2009- efectivament

aquest saldo negatiu, diguéssim, d’expedients que s’han anat

acumulant ha estat significatiu, donat que actualment dupliquen

els que hi havia el 2009.

Expedients resolts dins 2015, 6.339, una mica menys de tots

els expedients que es van registrar. Açò vol dir que els jutjats

del Social van tenir capacitat per resoldre aquells expedients

que entraven, no tots, en van quedar uns quants pendents, però,

clar, amb l’acumulat negatiu que dúiem la situació actual de

pendents a final de 2015 era de 8.850. Realment aquesta

situació s’hauria de revertir i per açò necessitam més mitjans

materials i personals per fer-ho possible. Diu aquesta memòria

que el temps necessari per eliminar tota la litispendència en el

cas de la jurisdicció social si no entressin expedients nous seria

d’un any..., pràcticament un any i mig, un any i quasi cinc

mesos. En els jutjats de Palma la situació encara és una mica

més greu, i actualment funcionen quatre jutjats del Social per

a Mallorca més dos de reforç, igual que la Sala del Social del

Tribunal Superior de Justícia està composta per un president i

un magistrat, i per constituir-se sempre s’ha de comptar amb un

magistrat d’una altra sala, amb la qual cosa no pot funcionar

per ella mateixa. Faltaria, idò, un magistrat a la Sala del Social

del Tribunal Superior de Justícia, segons ens diu la memòria,

i faltaria més d’un jutjat, amb la qual cosa serien dos, mínim,

jutjats del Social.

Hem de coincidir amb el portaveu de MÉS per Mallorca

que efectivament als jutjats del Social, si bé és l’ordre que

actualment a Balears està més malmesa, les situacions són més

dramàtiques, perquè es tracta d’un colAlectiu, els treballadors

que es veuen obligats a posar aquestes reclamacions, aquestes

demandes, que efectivament poden tenir unes necessitats

importants, i el no reconeixement dels seus drets en un termini

de temps curt suposa agreujar encara més la seva situació. Unes

dades que també surten a aquesta memòria 2015: els jutjats de

Palma van registrar o van veure expedients d’acomiadaments

1.473, expedients de reclamació de quantitats 1.608, i

expedients de Seguretat Social, és a dir, reclamació, sobretot

reclamació d’incapacitats, 1.012. Respondre a aquest tipus de

procediments en més d’un any o dos anys, fins i tot tres anys,

suposa que efectivament els drets d’aquelles persones que

reclamen es veuen molt perjudicats, entre altre coses, per

exemple, perquè accedir al FOGASA i aconseguir cobrar allò

que es deu a aquells treballadors suposa no només l’expedient

ordinari d’aquesta reclamació de quantita t o  de

l’acomiadament, sinó després instar un procediment executiu

que ha d’acabar amb una interlocutòria d’insolvència i que

després allò et dóna l’accés al fons de garantia salarial, la qual

cosa suposa allargar el procediment molt més.

Quant a les referències que han fet del jutjat d’Eivissa,

esperarem que el portaveu del grup proposant es pronunciï al

respecte. I quant al TAMIB, efectivament, entenem que un

funcionament millor d’aquest òrgan amb una major dotació

pressupostària potser facilitaria que no es colAlapsassin tants de

temes en els jutjats posteriorment. I quedarem també a l’espera

del que manifesti el portaveu del Grup MÉS per Mallorca per

tal de posteriorment pronunciar-nos sobre aquests temes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Para..., el grupo proponente

tiene cinco minutos para contradicciones.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vull agrair el suport en principi de tots els grups; a la

companya del Partit Popular, la Sra. Riera, li he de reconèixer

els esforços que han fet des d’aquí quan han pogut, però a la
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vegada vostè m’haurà de reconèixer que la determinació amb

què s’actua des de Gènova 13 o des de Nuevos ministerios a

l’hora de determinar candidats a les eleccions generals per a les

Illes Balears no és la mateixa que a l’hora d’actuar per resoldre

els problemes d’aquesta comunitat, els problemes reals, com és

el cas de la justícia que estam veient.

I ara fora bromes, sobre la proposta de Podem, aquestes

dues esmenes in voce, no tendríem cap inconvenient a dir que

sí a afegir... en tot cas amb un redactat que fos “i un tercer a

Eivissa”, però pensam que ara mateix són molt més prioritaris

els dos jutjats de Palma, perquè per exemple els terminis estam

parlant de quatre mesos en el cas d’Eivissa i estam parlant de

dos anys en el cas de Mallorca. Per tant, tot i així, amb tres

jutjats segurament encara no ens equipararíem amb la resta de

comunitats; per tant, cap problema si ho afegim així, quan diu

al segon punt “prioritzar la creació de dos jutjats del Social més

a la ciutat de Palma”, coma, “i un tercer a Eivissa”. 

Pel que respecta al TAMIB, no hi estam d’acord, perquè

aquesta proposició no de llei és sobre les obligacions que té

l’Estat i que no compleix en aquesta comunitat, i d’alguna

manera això que es planteja i que podem entendre sobre el

paper d’arbitratge i de mediació que exerceix el TAMIB, no es

tracta que des de la comunitat, amb els recursos propis i

limitadíssims que tenim, solucionem allò que sobretot -i és del

que va aquesta proposició- és una mancança pel que fa a

l’administració central i en particular l’administració de

justícia.

I res més per part meva. Si la resta de grups, que entenc que

hi han d’estar d’acord, estan d’acord amb la incorporació

d’aquesta esmena in voce, per part nostra podem procedir a

votar.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Entonces quedamos que... la

propuesta de adición del punto 2, añadiendo lo de Ibiza, se

acepta.

El nuevo punto 3 sobre el TAMIB no se acepta.

De acuerdo. Pues entonces, acabado el debate, pasamos a

votar la Proposición no de ley RGE núm. 7092/16.

Votos a favor?

Pues, en consecuencia, queda aprobada por unanimidad la

Proposición no de ley RGE núm. 7092, relativa a los juzgados

de lo Social.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.
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