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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, s'obre la sessió. Hi ha
substitucions?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Francesc Triay substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

No n'hi ha pus?

I.2) Pregunta RGE núm. 800/97, de l'Hble. Sr. Diputat Sr.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de la sinistralitat laboral.

El primer punt de l'ordre del dia són dues preguntes.
Demanarem per canviar aqueixes dues preguntes, ja que només
hi és el conseller de Treball i Formació, que n'ha de contestar
una. El conseller d'Agricultura no és present; si no hi fos,
passaríem a la proposició no de llei i si al final, el Sr. Conseller
hagués vengut, passaríem a la pregunta, si no hi ha
inconvenient.

Té la paraula el diputat Sr. Francesc Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de treball, hem tingut
coneixement en les darreres setmanes de les estadístiques
d'accidents laborals de l'any 1996. Òbviament, compartim la
preocupació de tothom que ha conegut i estudiat aquests
resultats perquè suposen un increment molt important respecte
de l'any anterior, dins una línia de creixement continuat, també
dels anys anteriors, respecte dels precedents. Ens preocupa que
a les Illes Balears els accidents s'incrementin en aquesta
quantia, és ja una xifra alta, i que, per exemple els accidents
amb baixa laboral s'hagin incrementat en un any el 15%, els
accidents sense baixa laboral, prop d'un 24%, que els accidents
en camí d'anada al treball o de tornada s'hagin incrementat en
un 14% i que tot això hagi produït un nombre de morts, quinze,
durant l'any 1996.

Per tant, la pregunta, en aquest sentit, és com explica el
Govern o quines raons creu que hi ha, quines motivacions, per
a aquest increment de la sinistralitat durant l'any 96, òbviament
es refereix a l'any 96, la pregunta.

En segon lloc, quines mesures pensa prendre el Govern
per aturar aquest alt cost humà que suposa..., cost humà i
cost econòmic que suposen aquest increment de la
sinistralitat laboral, com creu que s'aplica a les Illes Balears
la Llei de prevenció de riscs laborals i com està i com es
preveu la creació del Consell balear de salut laboral, el qual,
igual que tots els temes relacionats amb la salut laboral,
forma part del pacte per l'ocupació que va subscriure el
Govern amb els agents socials i que des del mes de
desembre sembla que fa voltes sense que s'acabi de veure
aprovat pel Consell de Govern i, per tant, constituït. Jo tenc
aquí un esborrany que m'han fet arribar les centrals sindicals
d'un projecte de decret de constitució del Consell balear de
salut laboral que duu /96, és a dir, que està elaborat des del
mes de desembre; després hem sabut que s'anunciava per al
mes de gener, som a finals de març i encara no veim
aprovada aquesta norma.

Totes aquest de preguntes, per tant, dins el marc del
compliment lleial del pacte per l'ocupació i també,
òbviament, una mica com a resum del primer any de gestió
per part del Govern de les Illes Balears de les competències
en matèria laboral i també tenint en compte que estam
tractant qüestions dramàtiques, qüestions importants,
qüestions que afecten la salut i la vida, sobre les quals, a
més, ens sorprèn o voldríem saber les raons d'explicacions
que ha donat el director general de Treball en anunciar o en
declarar que no tots els accidents laborals o que es
computen com a laborals en són, de laborals, o sigui, més o
manco ha donat a entendre que existeix una picaresca en
relació a la declaració d'accidents que no es corresponen
amb tals, i per tant, crec que és una qüestió que mereix que
el conseller de Treball ens doni la informació mes complerta
que pugui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar la pregunta, té la
paraula el conseller de Treball i Formació.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, és una gran preocupació també d'aquest conseller
de la Conselleria de Treballi formació tot el tema de
sinistralitat laboral, i efectivament, diria que hem de fer una
anàlisi rigorosa a efectes de veure quins són els problemes,
quines són les realitats i quines mesures podem prendre per
tal d'aturar aquesta sinistralitat que tant físicament com
humanament i econòmicament afecta la nostra comunitat.
Efectivament.
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Primer de tot, s'ha de dir que el 95-96 hi ha hagut un
augment de treballadors per compte d'altre de 211.831 a
220.234, açò és un increment d'un 4% pràcticament, i açò pot
explicar també en certa mesura un cert augment de la
sinistralitat. Per altra banda, hem de dir que, efectivament, en
els lleus hi ha hagut un augment, si nosaltres el comparam amb
els mortals, no, i és més, si agafam la referència del 89-90-91,
en el tema dels mortals, hi hem millorat en un 100% a un 66.
Estam parlant que el 91 n'hi va haver 30, 25 i 23 morts
respectivament en els anys. Tendències del 97, el 97 nosaltres
podem entendre que, amb freqüència relativa, si tenim en
compte l'ocupació de 171.000 persones el 95, 181.000 el 96,
sense baixa n'hi ha un 3,8  per mil i un 9,19 per mil el (...), però,
en canvi, el lleu amb baixa ha disminuït d'un 6,13 a un 5,86, els
greus amb baixa també han disminuït, d'un 1,57 per deu mil a
un 1,26 per deu mil. Fins i tot, (...) itinere d'un 4,47 per deu mil
a un 4,3 per deu mil. En qualsevol cas, és una data de què és
important saber la tendència, com va a la baixa.

Efectivament, nosaltres, en un estudi seriós que estam
elaborant, molts d'accidents nosaltres consideram que no són
laborals. Hem pogut constatar que moltes d'empreses envien els
empleats a entitats asseguradores quan pateixen malalties
comunes o accidents esportius o de week end. D'aquesta manera,
tan empleats com empresaris realment se n'aprofiten; els
empleats perquè queden emparats per la Seguretat Social (baixa
laboral, incapacitat laboral i fins i tot invalidesa), i tots
compartim les conseqüències econòmiques (...) que açò pot dur,
també s'han detectat supòsits d'empresaris que es beneficien
d'una manera il•lícita de la normativa, perquè disfressen
l'accident comú de laboral i eludeixen el pagament dels primers
quinze dies d'incapacitat laboral transitòria. Però quant a
sinistralitat (...) laboral, he de dir que hi ha dos motius: primer
de tot, que realment hi ha causes objectives de manca de
seguretat, que s'ha de millorar tot el que fa referència a la
formació o informació, aquest sentit de risc s'ha de vindicar de
cada vegada més amb mesures de seguretat, ja que, a més,
moltes... Aclarir que trobam que hi ha molt poques malalties
professionals i després es camufla com a invalidesa o accident,
perquè els motius sorgeixen de qualsevol accident considerat
laboral, és a dir, a vegades no es diagnostiquen malalties que
poden arribar a ser degeneratives o cròniques perquè..., i açò
també és constatat.

La primera mesura que hem pres. S'ha de dir abans de tot
que, per complir la llei, no hem d'oblidar que el febrer del 96...,
la legislació vigent fins al 96 era l'Ordenanza general de
seguridad e higiene en el trabajo, aprovada l'any 71, en fa 25, i,
com vostès poden constatar, les coses molt han canviat des de
llavors ençà, tant en relacions con en la situació econòmica i
laboral. La Llei de prevenció de risc laboral, si bé es va aprovar,
tal com he dit, el febrer del 96, necessita d'un desenvolupament
reglamentari, i en aquest desenvolupament reglamentari s'h a de
tenir en compte que hi ha prevists 30 reglaments i només el de
prevenció és el que hi ha aprovat. A 31 de gener del 97 es va
publicar el reglament de serveis de prevenció, que desenvolupa
l'article 30 de la Llei de prevenció de riscs laborals. Nosaltres
estam en total coordinació i, a més, som membres actius de la
Comissió nacional de seguretat i salut, i podem dir que hi ha
tots els reglaments de prevenció relatius a agents biològics,
cancerígens, pantalles de visualització, equips individuals de
treball (...), llocs de feina, manipulació de càrregues, vaixells de
pesca i senyalització, però, com he dit, aquest n'és un i encara
en falten més de trenta.

Quines mesures prendrà el Govern per aturar l'alt cost humà
i econòmic que suposa la sinistralitat? El Govern, a través
de la Conselleria de Treball i Formació i després el Consell
balear de salut, ha creat tot un seguit de programes. el.
primer programa d'actuació, d'acció, té tres branques, una de
general, una de sectorial i una d'específica que (...) l'ámbit
d'aplicació. Es considera general el que té abast a nivell de
comunitat autònoma, i hi ha empreses, treballadors i agents
socials, i s'ha fet tot un seguit de programes, programes de
desenvolupament reglamentari, per exemple la confecció
d'una guia relativa al sector hoteler restaurador i també de
calçat, programes de normalització de mètodes d'actuació,
principalment respecte de reconeixements mèdics,
programes d'investigació en convenis amb l'INSS,
programes de promoció i divulgació de la nova normativa
amb mútues d'accidents, associacions empresarials i mitjans
de comunicació, i aquí s'ha de destacar que dia 14 de març
el Govern va aprovar la campanya de prevenció de riscs
laborals, que, com saben, durem a terme en col•laboració
amb les mútues d'accidents, direcció general (...) i el Govern
balear, per un valor de 30 milions de pessetes. A més, hi ha
tot un programa de formació i informació als col•lectius
esmentats. Tenim en marxa un màster amb la Universitat i
la fundació Mapfre de 600 hores per tal de reforçar, a nivell
d'universitat, els programes de formació, com he dit abans.
A més, hi ha un programa d'assistència i assessorament
tècnic i programes d'investigació d'accidents, als quals ja he
fet referència abans, i que tendrà unes conseqüències
pràctiques. Jo li podria donar unes quantes dades: 95-96, el
95 es van fer 16 avaluacions de risc amb empreses, el 96,
436; el 95 es van detectar 128 infraccions, el 96, 161;
l'import de les infraccions el 95, 23.459.301, el 96,
45.684.307; afectats, 196; 417 requeriments; 2.455 el 95,
2.311 el 96. Donades ordres a la inspecció de remetre a la
inspecció tots els casos dubtosos, a tots els casos en què
nosaltres tenguem un dubte seriós, quant que s'infringeix la
llei o que hi ha una constància de deixadesa, d'una manera
immediata es donarà ordre a la inspecció perquè hi actuï.
També tenim facultats, i pensam fer-ho, per incrementar la
cotització del cens de treball i malaltia professional a
aquelles empreses amb elevat nombre de risc, de sinistres
que hi ha hagut, i també obligar les empreses amb elevat
nombre d'accidents de treball i malalties professionals a
constituir un servei de prevenció propi, d'acord amb el
reglament de serveis de prevenció, és a dir, que si aquelles
empreses creien que per una banda podien defraudar per
cotització d'accidents laborals, per d'altra, els obligarem i
els carregarem, molt més si cal, perquè es posin en ordre.
Nosaltres hem fet una primera inspecció de 200 empreses
que consideraven una reiteració d'accidcents, que
consideràvem elevada, i hem pogut ja controlar i fer un
seguiment molt estricte i que presentin plans d'avaluació de
risc. A més, hi ha tot un programa de vigilància i control
dels reglaments d(...) i risc específic que es posarà en marxa
cap al mes d'abril, quan s'aprovin els reglaments que abans
he esmentat.
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I finalment, dins l'àmbit sectorial, hi ha tres sectors que ens
preocupen, un és construcció, hostaleria, després també farem
actuacions en metall, amiant, pesca i agricultura, i dins l'àmbit
específic del departament de salut laboral, programes
conjuntament d'actuacions en seguretat i higiene, medicina i
formació, i després amb les conselleries de Sanitat,
d'Agricultura, Comerç i Indústria i de Turisme. I després, com
a tercer grau, el programa d'acció s'estructura ja en pla
internacional. Nosaltres som corresponsals de la ciència
europea, de seguretat i salut en el treball, hi ha col•laboracions
amb l'Inail, organisme italià similar a l'Institut Nacional de
Seguretat i Higiene en el Treball, i, evidentment, amb l'OMS,
així com som presents en el Fòrum europeu d'assegurances, que
assegura 100.000 treballadors de tots els països d'Europa,
nosaltres tenim, a través del fòrum europeu, i a part estam
connectats per Internet..., hi tenim una pàgina web. Dins l'àmbit
local, puc anunciar que properament subscriurem amb la
Federació balear de municipis un programa..., un conveni de
col•laboració conjunta que abasti tot l'àmbit d'Administració
local.

Finalment, el Consell balear de salut laboral és un
compromís ferm del Govern, que va subscriure el pacte
d'ocupació; els sindicats i les patronals saben que els hem fet
consultes per anar a un acord sobre el decret. No hi ha cap
impediment, l'únic que passa és que és al Consell consultiu, i
quan just tinguem aquest informe favorable, el durem al Consell
de Govern per a la seva aprovació. No hi ha cap tardança ni
voluntat política d'entrebanc, al contrari, el que volem és fer les
coses ben fetes perquè després (...) profitosament.  Sr. President,
la meva intervenció (...).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Triay, té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, per l'amplia explicació. En
primer lloc, vull dir que prenem bona nota dels seus projectes,
que, lògicament, estam en el primer any de competència per
part del Govern balear, però que, a pesar de tot i a pesar
d'aquestes xifres que ens dóna, realment importants, d'increment
de la pressió inspeccionadora i sancionadora, no ha bastat per
contenir les xifres d'accidents, evidentment no en quantitat
absoluta, és clar que n'hi un increment, però tampoc no en
quantitat relativa, en relació amb el nombre d'assalariats o de
treballadors de l'any 1996. Per tant, encara es demostra
insuficient, i més amb les explicacions que dóna relatives a
aquestes pràctiques, les quals, d'una manera suau, es poden dir
picaresques i, d'una altra, de frau social, que practiquen tant
empreses com, en alguns casos, potser també treballadors, en
simular accidents o en carregar a la seguretat social costos de
baixes que no responen a l'accidentalitat que després es
justifica.

Per altra part, no hi ha dubte que tenim dos sectors,
especialment la construcció i l'hostaleria, d'una gran rotació
de personal i, a més, en el cas de la construcció, molt
dependent de la conjuntura econòmica, cosa que fa que hi
hagi un dèficit molt important de formació i, per tant de
professionalitat. Això, realment, hauria de ser contrarestat,
sense cap dubte, per l'esaforç ingent que es fa des de la
Comunitat Autònoma amb fons socials europeus destinats
a formació, per tant, també, el fet que continuïn creixent
d'aquesta manera els accidents demostra també que no tenen
l'èxit o les conseqüències positives, aquestes quantitats tan
importants en formació que destinam a la Comunitat
Autònoma, sobre la reducció d'una de les qüestions més
importants, que és la seguretat en la feina, la salut laboral.

Prenem nota que hi ha aquestes iniciatives d'incrementar
la pressió, especialment sobre les empreses que repeteixen
més i que reiteren més aquests tipus d'acidents, però, a la
vegada, també observam com, vostè mateix ens ho deia, les
malalties professionals no es diagnostiquen i com, per tant,
hi ha una situació, en certa manera, simulada de la situació,
encoberta quant que la realitat, en alguns casos, és més greu
del que denuncien les estadístiques i en uns altres, les
estadístiques potser tenguin un percentatge de frau que no
respongui a la realitat. Això exigeix, per tant, per part del
Govern de la Comunitat Autònoma, per part del director de
Treball, que és un expert en aquesta matèria, perquè ja tenia
la responsabilitat provincial de les qüestions de treball, per
tant, no li hauria de venir de nou quina era la situació, idò,
pressionar molt més per tal que l'any que ve, la veritat,
tinguem uns resultats que demostrin ja una inflexió en
aquesta corba de creixement, que és una corba que,
especialment als treballadors i als sindicats de treballadors,
els preocupa enormement,. perquè pel primer que s'ha de
vetllar, abans que per qualsevol altra cosa, és per la
seguretat i per la integritat de les persones que treballen.

Per altra part, el Consell balear de salut balear, em
sembla que s'està demorant excessivament, que des del mes
de desembre es parla del mateix, que si s'ha de sotmetre al
Consell Consultiu, que no passar es, però passen els mesos
i no s'aprova. Ja en el mes de febrer es deia que s'havia
remès al Consell Consultiu. Jo no sé, al Consell Consultiu,
quan temps hi ha de ser, el decret, perquè estigui tantes
setmanes pendents de resolució, i el mateix podríem dir, en
cara que no és motiu d'aquesta pregunta, de la constitució de
la Mesa de diàleg social, però li hem de demanar que ja
s'acabi amb aquesta tramitació i que, de fet, es constitueixi
i comencin a fer feina per tractar que allò que
l'Administració anuncia, tengui també el suport i la
col•laboració de tots els agents socials que estan
directament interessats que la situació canviï. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo compartesc totalment
la seva inquietud per la millora de la qualitat en els llocs de
feina i preocupació és també d'aquesta conselleria que els llocs
de feina siguin el més estables i segurs possible. (...) estam per
allargar la temporada i que tota l'acció formativa està com a
eina per millorar la seguretat dels llocs de feina i millorar la
seva permanència.

Jo pens que de tota aquesta acció es veurà fruit el 97, en
podem fer balanç després, emperò aquestes línies s'aniran
incrementat. En qualsevol cas, sempre em tenen a la seva
disposició per donar qualsevol explicació en aquest parlament.

Serem molt estrictes després en tot el que fa referència a la
depuració de responsabilitats en picaresques, com molt bé diu,
nosaltres ho compartim i ho volem eradicar d'una manera total
i absoluta.

El Consell balear de salut laboral, igual que la Mesa, li
repetesc que a finals de gener es van remetre, després d'haver
consultat tots els agents socials, empresaris i treballadors,
sindicals i representants de patronals i sindicats, al Consell
Consultiu, i jo no sé quina cadència tenen de reunions de feina;
en qualsevol cas, el que li puc prometre és que no estarà per jo
ni damunt la taula, tot d'una es durà al Consell de Govern per a
la seva aprovació, que és una eina que també nosaltres esperam
i desitjam per resoldre i desembossar moltes feines que tenim
en marxa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Li agraïm la seva presència per
contestar aqueixa pregunta.

I.1) Pregunta RGE núm. 779/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pressupost del Pla Produir.

Passarem a la segona pregunta. Demanaríem si el Sr.
Conseller d'Agricultura...

Gràcies, Sr. Conseller.

Té la paraula, per a la segona pregunta, la diputada Sra.
Carme Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Sr. Conseller, primer de tot, felicitats.

EL SR. PRESIDENT:

Ha vengut tard a posta. Era aquí a fora convidant els
amics...

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

I a nosaltres ens ha deixat sense (...)

Durant la tramitació del pressupost de la Comunitat
Autònoma, no s'hi va fer ni una sola referència al Pla
Produir, sospito que perquè en aquell moment no existia
com a tal. S'hi va parlar, això sí,  que des de la conselleria
es faria o s'intentaria fer una normativa comuna per tal que
les ajudes que fins llavors estaven disseminades en molts
decrets tenguessin un sol marc normatiu, per facilitar a qui
les han de demanar, allà on han de buscar les coses, per la
tramitació, etc.

Quan vostès van presentar el Pla Produir en públic, no
van fer referència a molts doblers, no van fer referència a
doblers, però sí que van fer referència a mesures concretes
que impliquen necessàriament finançament i doblers. Per
tant, aquestes mesures que rallen, per un banda... Ho voldria
resumir, unes a fons perdut, subvencions a fons perdut,
sempre tenint en compte que la paraula a fons perdut no és
exacta, perquè la subvenció a fons perdut a l'Administració
no pot existir, sempre s'ha de justificar, però bé, en podem
dir a fos perdut, i per una altra banda, subvencions de tipus
d'interès pel que fa als préstecs, i relatius per al que vostè és
aquí, que és a comerç i a indústria, deixarem allò de l'oferta
complementària turística de banda.

En castellà diuen que las palabras se las lleva el viento, i
jo sospito que els plans del Govern encara se'ls enduen més
ràpidament que el vent. Per tant, nosaltres li demanen que
ens expliqui quins pressupost té previst per a cada un dels
"pro" que formen el Pa Produir i quin reflex pressupostari,
és a dir, les partides pressupostàries, té el Govern previst
aplicar. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Abans de res, vull demanar disculpes
pel meu retard. La primera pregunta que hi havia prevista avui
a l'ordre del dia l'havia de contestar jo i no hi he arribat a temps,
per això, deman disculpes a la Sra. Diputada i a la comissió, per
no haver complit amb la meva obligació, que sé que és que per
damunt..., que per damunt dels interessos del Govern hi ha els
del Parlament, i en segon lloc, vull agrair-li, com deim a
Eivissa, que en vida de tots, pel que fa a avui, és dia de Sant
Josep i, com és natural, després, si acabam, ja els convidaré.

Parlem de pressupostos.

Efectivament, nosaltres tenim els pressupostos aprovats pel
Parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Diputat.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

...i ens hem de cenyir a les previsions pressupostàries que hi
ha. de tota manera, com sap, el programa Produir o el Pla
Produir, què ha vengut a ser? La substitució o el nou programa
d'ajudes que substitueix a l'antic, com li deia ahir en el ple, que
substitueix a l'antic Pla de comerç, que substitueix a l'antic Pla
de reindustrialització, i en aquest sentit tenim les dotacions
pressupostàries previstes en els pressupostos, les quals li
recordaré una mica.

Miri, en tema de comerç, per a comerç, que seria l'antic Pla
de comerç, d'ajudes, puja 966 milions de pessetes. Hi faig un
incís. recordarà que en les presentacions que hem fet, dèiem que
el Pla Produir representa un total d'uns 3.000 milions; veurà al
final que la suma (...) més o manco per aquesta quantitat.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, per favor, això no és una
berbena.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Pel que fa a la Direcció General de Promoció Industrial, és
a dir el Proindústria, puja uns 1.300 milions de pessetes, 1.396,
en concret.

De Proagro, encara no en tenim tancada la quantitat, per mor
que presentarem mesures noves i esperam poder incrementar la
partida prevista que hi havia per la Direcció General
d'Agricultura, li recordaré que en total representa uns 1.486
milions de pessetes.

Ens queden pendent les ajudes dirigides a oferta
complementària i les ajudes dirigides a transports, que com
que en això col•laboraran les empreses i, a més, perdó, les
empreses, les conselleries respectives, tant la Conselleria de
Turisme com la Conselleria de Foment, i que part d'aquesta
normativa, les ordres de desenvolupament seran signades
conjuntament amb les conselleries. No tenim una previsió
exacta de sous per oferir o, vaja, per explicar-li, i
evidentment, així com es presentin, o per quan se signin les
ordres, hi haurà una previsió pressupostària, perquè jo supòs
que estarem d'acord tots que no es pot treure un pla d'ajudes
o una normativa d'ajudes sense tenir al darrera una previsió
pressupostària clara. Jo calcul que les ajudes per enguany
d'oferta complementària oscil•laran al voltant de 150
milions de pessetes, és a dir, puc explicar el perquè. Aquesta
quantitat vendrà determinada, pensi que les ajudes a oferta
complementària vénen predeterminades per les inspeccions
que hagin de fer les autoritats turístiques, en el cas concret
de Mallorca, seria la Conselleria de Turisme, en el cas de
Menorca, el Consell Insular, i en el cas d'Eivissa, el Consell
Insular d'Eivissa i Formentera; per tant, enguany,
consideram que no hi haurà molt de moviment, per mor que
s'han de començar les inspeccions, s'ha de presentar la
documentació, som ja en el mes de març, i crec que amb
aquesta dotació tendran prou. Com ja li dic, vendria a ser
per aquí. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Carme
Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, m'ha explicat molt
poca cosa, gairebé m'ha dit les partides pressupostàries que
jo ja sabia, perquè estan en el document pressupostari. El
que jo volia saber és, amb aquesta confusió de paraules que
vostès han fet de Promenorca, Proraiguer, Procomerç,
Proindústria, com es repartien aquests dobles que vostè em
diu, 1.396 són partides pressupostàries,. 966, també, ja ho
coneixem, açò. L'hi diré més clar, jo vull saber, quan vostès
diuen Promenorca, quants duros posaran al darrera; quan
vostès diuen Proraiguer, quants duros tenen al darrera pera
al Raiguer; quan vostès diuen Prooci, arriben a Eivissa i
diuen que subvencionaran els tipus d'interès per sobre del
que subvencionaran, pel que fa al Prooci, a la resta de les
Illes, quants duros tenen al darrera; com es reparteix tot açò;
quant dedicaran a cada illa, quant dedicaran a cada un dels
programes, perquè, és clar, el Promenorca no és més que el
Produir, el Procomerç, el Proindústria, però se suposa que
aplicat a Menorca amb algun avantatge, i el mateix pel que
fa al Proraiguer. Vostè m'hauria de dir qualque cosa més
que partides pressupostàries.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Vejam, a la pregunta que se'm feia,
m'hi demanaven les dotacions pressupostàries, no la
territorialització dels pressupostos, per això no al hi he
expressat. Jo partesc de la base, quan estam parlant d'ajudes a
tipus d'interès, és pràcticament impossible territorialitzar, per
què?, perquè no podem dir destinarem 50 milions de pessetes,
per exemple al Prooci, a l'ajuda complementària a Eivissa,
calculant..., no, és a dir, com que va en funció de les
sol•licituds, el que hi pot haver després és una reserva, però no
podem territorialitzar, ni jo en som partidari, perquè jo no crec
en la lluita entre illes, s'ha de fer en funció de les sol•licituds
que hi hagi. Si resulta que a Menorca en aquest moment, posem
per cas perquè vostè és de Menorca, hi ha un nivell alt de
sol•licituds i nosaltres ho territorialitzam i no hi arribam, què
fem? Jo crec que se'ns ha de permetre jugar en funció de les
sol•licituds que hi hagi, tenint el límit pressupostari que tenim,
i a partir d'aquí, si tenim falta de més sous i aconseguim
incrementar-los, els incrementarem, si no aconseguim
incrementar-los, evidentment ens haurem de limitar a les
previsions pressupostàries que tenim, fins i tot sap que a les
mesures que tenim previstes, vull dir en les ordres que
desenvolupen els decrets d'ajudes, hi ha uns terminis
determinats per tancar les línies o per presentar les sol•licituds
d'ajudes, i en cas que hi hagués romanents, vull dir que no
cobrissin aquestes sol•licituds el total de pressupost previst,
podríem tornar-ho a obrir. Jo crec que el millor que hem de
poder fer és tenir el màxim de flexibilitat perquè l'economia ens
demana flexibilitat. Moltes de gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Volem agrair la presència del Sr. Conseller per contestar
aqueixa pregunta.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 69/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a rendibilitat i control
en l'encàrrec d'estudis per part de la Conselleria d'Agricultura.

Passarem al segon punt de l'ordre del dia, que és una
proposició no de llei presentada pel grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, amb el títol rendibilitat i control en
l'encàrrec d'estudis per part de la Conselleria d'Agricultura. Té
la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Jo sé que les senyores i els senyors
diputats em podrien recriminar que aquesta proposició no de llei
fa referència a un àmbit reduït, simplement a la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria i que el mateix problema que
tractam aquí existeix a nivell de tot el Govern, es tracta de la
rendibilitat i el control en el'encàrrec d'estudis per part del
Govern de les Illes Balears. L'hem volgut circumscriure a la
Conselleria d'Agricultura perquè és la que tenia més estudiada
i perquè, a més a més, tenim previst presentar proposicions o de
llei semblants, d'un contingut semblant, referides a altres àmbits
d'actuació o d'àrees de gestió per part del Govern.

És un fet que el govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears encarrega estudis de tota classe i color, sobre
les matèries fins i tot més extravagants, recordam encara
aquell encàrrec d'un estudi sobre la viabilitat de la
constitució d'un consorci mediambiental, el qual no ha
quedat finalment més que en la despesa de l'encàrrec
d'aquell estudi; un altre, del qual els promet, senyores i
senyors diputats, que és inefable, i si l'estudies amb atenció,
et permet fins i tot alguna rialla forta, és Acceptació del
Parc Bit per part de la comunitat internacional resident a les
Illes Balears, quasi dos milions de pessetes, per cert; un
altre, Manual de disseny de cartells indicadors de caràcter
turístic, també va ser deliciós, el seu estudi, el contingut
dels quals, d'aquests estudis, ha estat denunciat de manera
reiterada per tots els grups de l'oposició parlamentària,
perquè estava demostrada la manca de rigor que tenen, la
despesa que representen i perquè la rendibilitat que se'ls
dóna és pràcticament nul•la. tal vegada, l'exemple més
denunciat des del Parlament de les Illes Balears ha estat
l'elaboració del Llibre blanc de la indústria de les Illes
Balears, que, reclamant des de l'oposició en el seu moment,
havia de servir de base per a la confecció del Pla de
reindustrialització de les Illes Balears, però que va arribar al
Parlament just quan s'estava aprovant aquest pla de
reindustrialització i, evidentment, no va servir per a aquests
objectius,. és més, el contingut i les recomanacions del
Llibre blanc de la indústria de les Illes Balears contradeia o
es contradeia amb el contingut del Pla de reindustrialització.

De les anteriors conselleries d'Agricultura, de Comerç i
Indústria, abans estaven separades i les seves empreses
públiques es dedicaven, amb un especial èmfasi, a
encarregar estudis d'un cost multimilionari, la utilitat dels
quals no era gens clara, sempre eren estudis que
s'encarregaven a fora, coneixem molts pocs estudis que
s'hagin elaborat des de les pròpies conselleries o des de les
empreses públiques, malgrat tenir-hi a vegades elements
suficients i gent prou preparada per poder-los dur a terme.
Per exemple, l'estudi reestructuració del sector agrari de sa
Pobla-Muro, que va costar 14.900.000 pessetes, i s'ha de
reconèixer que ha tingut una incidència baixíssima sobre la
situació de l'agricultura en aquella zona de Mallorca, ha
condicionat molt poc les actuacions que ha dut a terme la
Conselleria d'Agricultura d'ençà que es tenen els resultats
d'aquest estudi i l'efecte que ha produït sobre la situació
agrària o les actuacions, els canvis, que s'han dut a terme
per part del sector en aquella mateixa zona també han estat
mínimes. El mateix es pot dir respecte de les conclusions de
l'estudi, aquest és més flagrant tal vegada, encara, que va
encarregar la Conselleria d'Agricultura sobre El sector lacteo
balear, ho dic en castellà perquè així es va redactar,
encarregat a l'empresa Prodescom S.A. per un valor de nou
milions de pessetes, i que no ha afectat en res a les
previsions de la política de la conselleria, cap canvi ha
impulsat, és més, hem detectat flagrants contradiccions en
les recomanacions que es feien en aquest estudi i les
actuacions que duen a terme o la manca d'actuacions en
sentits determinats, si volem, després en podem parlar, que
hauria de tenir la conselleria; no ha servit tampoc per
orientar el sector cap a noves vies d'actuació, entre altres
coses perquè el sector no el coneix, aquest diputat que els
parla s'ha permès el luxe de contrastar aquesta informació
amb organitzacions del sector agrari, del sector lleter
essencialment, i no coneixem els resultats d'aquest estudi.
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La virtualitat d'alters estudis, per exemple, s'ha encarregat
des de la Conselleria de Comerç i Indústria Hàbits de compra
dels turistes, que va costar 17.250.000 pessetes. Nosaltres ens
vam interessar... Ha estat mínima, també. el nostre grup es va
interessar per quin era l'objectiu, per a què hauria servit, i la
contestació del Govern va ser deliciosa, els la llegiré
textualment: "Ha servit per al coneixement objectiu, actualitzat
i concret de la realitat del comerç de les Illes Balears i permetre
establir una diagnosi general de la situació del comerç".
Actuacions dutes a partir del coneixement exhaustiu, objectiu,
actualitzat, concret i..., zero, ni una, fins i tot contrasta amb el
sentiment generalitzat que es té des del sector del comerç i
també des dels grups parlamentaris de l'oposició, que el Pla de
comerç ha estat un fracàs i que les previsions d'un nou pla de
comerç no duen camí d'impulsar massa canvis en aquest sentit.

El mateix succeeix amb el contingut, per exemple, de les
monografies turístiques, que, amb un cost de 10.999.750
pessetes, ja veuen que filen prim fins i tot a l'hora d'establir el
cost dels estudis, va encarregar la Conselleria de Comerç i
Indústria l'any 1993. Els vam demanar igualment per a què ha
servit, contestació: "El coneixement actualitzat i concret de la
realitat del comerç a les Illes Balears". Actuacions dutes a partir
d'aquest coneixement actualitzat i concret de la realitat del
comerç a les Illes Balears, zero. coneixement donat al sector
perquè aquest pogués actualitzar les seves actuacions, que
pogués servir per rectificar determinats..., zero.

El nostre grup pensa que determinats estudis poden ser
d'interès i que no ens hem de negar a estudiar determinades
situacions, sempre que serveixin per reconduir, corregir o
ratificar les polítiques que es duen a terme des de
l'Administració o almanco perquè el sector presumptament
beneficiat, el sector estudiat o presumptament beneficiat per
aquests estudis, fos qui plantegés la necessitat d'estudiar
qüestions concretes, tingués accés immediat als estudis, a partir
de llur coneixement, s'encetès un debat públic o un debat
almanco des del Govern o de l'Administració de la Comunitat
Autònoma amb el sector per condicionar les polítiques de
l'Administració i orientar, que és una de les tasques més
importants a nivell econòmic, ja que la planificació és una
qüestió que sempre ha fet molta por a aquest govern neoliberal
de la Comunitat Autònoma, els sectors productius, tampoc no
ha estat així.

Nosaltres hem seguit estudi per estudi i hem demanat al
Govern quina utilització se n'havia fet, com s'havia posat en
coneixement del sector. La rendibilitat de pràcticament tots
els estudis, la utilització que se n'ha fet, ha estat la següent,
per a açò, em remetré a les respostes del Govern que tenim
respecte de tots els estudis, un a un, que ha encarregat
almanco l'actual Conselleria de Comerç i Indústria, les
anteriors conselleries d'Agricultura i la de Comerç i
Indústria, ha estat la següent: Presentació en roda de
premsa, en el seu dia, remissió de resum a les diferents
entitats i persones, no a totes, afectades, que l'han sol•licitat,
que s'hi han interessat, per conèixer-lo, simplement.
D'aquesta manera, el nostre grup ha contactat amb els
sectors afectats per la realització d'aquests estudis,
presumptament beneficiats, i tots ells s'han manifestat
rotunds, crítics: la valoració que es fa de la necessitat dels
estudis, baixa; la rendibilitat, nul•la; la necessitat de fer-ne
de nous, zero. És ben clar que no es pot mantenir més
aquesta política de malgastar els doblers públics d'una
manera tan poc rigorosa, tan poc rendible, que s'hi imposa
un canvi d'actitud des de la nova conselleria, ja que inicia
una nova etapa, comenci també un nou estil de fer les coses.

És per açò que presentam aquesta proposició no de llei.
Proposam que el Parlament insti la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria a mantenir un criteri més
rigorós amb la despesa pública a l'hora d'encarregar estudis
sectorials a empreses de fora de la pròpia conselleria, i pesar
molt bé la seva necessitat real, contrastar aquesta suposada
necessitat real amb el sector, en consulta, amb el sector que
en principi ha de ser beneficiat per aquest coneixement de
la situació i assegurar-se que, la rendibilitat dels estudis que
s'encarreguin, es produeix, com a mínim, a partir que el
sector obté un coneixement més exhaustiu, més profund, de
la seva situació, a partir del coneixement dels resultats
d'aquests mateixos estudis. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Grups que hi vulguin intervenir? pel
Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la diputada Sra. Maria
Antònia Munar.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup, creim que els
doblers públics, justament per la seva condició de públics, s'han
de gastar amb molta prudència, perquè la responsabilitat de qui
ostentam càrrecs en alguna de les institucions autonòmiques,
tant insulars com locals, tenim obligació d'administrar amb molt
de seny els dobles dels ciutadans, que, de qualque manera, no
són els nostres doblers. Concretament, en el cas que ens ocupa,
la rendibilitat i control en l'encàrrec d'estudis per part de la
Conselleria d'Agricultura, és evident que hi ha una improvisació
i una manca de rigor en els criteris que ha seguit la conselleria
a l'hora d'encarregar els estudis sectorials que s'han realitzat. Els
estudis, a part que quedin molt bé i que es puguin presentar als
mitjans de comunicació, han de tenir una efectivitat real i una
incidència dins els sectors afectats. Per tant, demanam a l'actual
conseller d'Agricultura i Indústria que en el futur les actuacions
de la seva conselleria, i sobretot pel que fa als estudis que
encarregui, tenguin una correspondència real entre el seu cost
i la seva efectivitat. Creim que avui per avui això no ha estat
així, i és per això que Unió Mallorquina i el Grup Mixt donarà
suport a la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, té la paraula la diputada  Sra.
Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Igualment, Esquerra Unida coincideix
amb el diagnòstic que hi ha a l'exposició de motius d'aquesta
proposició no de llei. Pensam que és molt preocupant la despesa
pública en l'encàrrec de distints estudis que després no tenen
virtualitat directa i que no serveixen pràcticament per millorar
l'acció de govern respecte del sector al qual s'ha encarregat
l'estudi. Per tant, pensam que aquesta proposició no de llei és
senzillament assenyada, en el sentit de mantenir un criteri de
rigor en la despesa pública, senzillament és això, comptar bé,
per què s'han de fer els estudis, quina virtualitat tendran i quins
resultats immediats han de tenir, aquests estudis. Per tant,
donam suport a aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la diputada Sra. Carme Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Els portaveus que m'han precedit i el
que ha fet l'exposició de la proposició no de llei que es presenta
avui... Es tracta gairebé d'una petició que hauria de ser obvia, si
bé he de dir que hauria de tenir e suport de tota la comissió, fins
i tot el del Grup Popular. Criteris de rigor en la despesa pública,
al final, el que es demana en aquesta proposició es això, i una
cosa tan senzilla, sembla que hauria de ser assumida per tothom.
la veritat és que dins el pressupost de la Comunitat Autònoma
i dins el pressupost de la Conselleria en aquests moments
d'Agricultura, Comerç i Indústria hi ha sempre unes partides
bastant importants pel que fa a les despeses en inversió amb
caràcter immaterial, que és el que s'acaba gastant en tots aquests
estudis de què ara rallem. El nostre grup sempre ha presentat
esmenes al pressupost en aquest sentit, els altres grups, també,
i sempre hem dit que la quantitat de doblers que es gasten en
aquest tipus d'inversions, que en el fons considerem que no ho
són, és excessiva; en alguns casos fins i tot, d'aquests estudis es
pot deduir una contractació encoberta, vull recordar, per
exemple, un dels estudis, que era Estudi del moble a Mallorca,
per al qual, en comptes de contractar un estudi, es contractava

una persona durant sis mesos perquè realitzés aquest estudi
dins la conselleria; açò no és contractar estudis, açò és una
contractació de personal, a dit, a més, perquè treballi dins la
conselleria i teòricament faci un estudi sobre el moble a
Mallorca. En recordo un, però n'hi ha més d'aquest tipus.

Per altra banda, també és significatiu que al mateix
temps quedin sense estudi previ alguns camps importants.
El cas del Pla Produir, per exemple, i en pregunta oral ahir
a plenari, és significatiu, és a dir, un "pla", sota el meu punt
de vista, tan important com aquest, després d'haver-se
detectat manques importants i diferències  estructurals entre
les illes i alguns errors quant a l'aplicació dels plans
anteriors, no mereix cap tipus d'estuid per part del Govern;
per tant, contraposar açò a determinats estudis que s'han
encarregat per la conselleria, si més no, crida l'atenció.

Els estudis han de tenir sempre un objectiu abans de
començar-los a encarregar. Jo diria que, a més del que ha dit
el portaveu que l'ha presentada, que han de tenir una utilitat
per al sector, cosa que és òbvia, també han de tenir un valor
per a l'acció de govern, és a dir, també han de servir perquè
el Govern pugui governar, però el que és evident és que la
majoria dels casos que s'han anomenat aquí, dels quals
tenim coneixement perquè s'han demanat, no serveixen per
a accions de govern directes, es veu claríssim, més quan es
contesten coses com que no s'han fet servir per a res
després; és obvi que s'ha encarregat estudis que no han
servit ni per al sector ni per a l'acció de Govern. Per tant, el
nostre grup donarà suport a una proposició no de llei que,
com he començat dient, és una cosa que no s'hauria de
presentar en proposició no de llei, és obvi que els doblers
públics s'han d'administrar amb rigor. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Alejandro Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. El
Grupo Parlamentario Popular está totalmente en desacuerdo
con la argumentación de motivos en la que se basa la
proposición no de ley, no por los datos y cantidades, sino
por el contenido. El Gobierno balear, el Govern balear, y en
particular la Conselleria de Agricultura, Comercio e
Industria, no despilfarra el dinero público encargando
estudios a diestro y siniestro sin ningún control ni objetivo
claro, la realidad es que la Conselleria de Agricultura y
Pesca y la conselleria de Comercio e Industria, antes de su
unificación, encargaban estudios no sólo por iniciativa
propia, para conocer la realidad de la situación en los
sectores primarios, comercial e industrial, las tendencias de
consumo y comercio, sino para poder planificar un plan de
trabajo, unas líneas de actuación y, en definitiva, una
política acorde con las necesidades del sector. Asimismo,
muchos estudios se encargaban a propuesta de las pequeñas
minoristas, que, por circunstancias personales, no pueden
hacer frente a los costes de dichos estudios de análisis del
sector. Precisamente, asociaciones como Ascome, en
Menorca, Afedeco y Pimeco en Mallorca, y Prodeco y Pime
en Ibiza, han solicitado dichos estudios a la conselleria,
precisamente para que estas patronales puedan desarrollar
en base a las conclusiones de dichos estudios, los
instrumentos de trabajo de las propias empresas para
encaminar sus esfuerzos a las necesidades y a la demanda
del consumidor, así como preparar sus negocios a las nuevas
tendencias del comercio, que, como de todos es conocido,
son variables.
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También tengo que indicar que dichos estudios, junto con
sus conclusiones, sirven para, en base a la demanda de
necesidades del sector, modernización de infraestructuras, etc.,
planificar las líneas de ayuda y subvención del Gobierno balear
a los diferentes sectores.

Por tanto, nuestro grupo votará en contra de esta proposición
no de ley. Gràcias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair, en primer lloc, als grups
que han manifestat el suport a la nostra proposició no de llei
aquest suport, i en segon lloc, he de dir que avui el Sr. Pax s'ha
superat a ell mateix, i era difícil. Només li he de fer una
correcció, allò altre ja ho donava per... El Govern no encarrega
estudis a diestro y siniestro,  a diestro, sí, a siniestro, crec que
més aviat, pocs, la tendència a tenir una mica de desviament cap
a la droite es constant per part del Govern, fins i tot a l'hora
d'encarregar estudis.

Miri, no em faci riure, Sr. Pax, no em faci riure, perquè riure
fort i tot, avui. Miri, planificació política a partir dels estudis
que fa el Govern? I vostès, quan veuen la planificació, es posen
la mà a la pistola! Si el Govern, cada vegada que li que
proposam que planifiqui, ens diu que des de la postura d'un
liberalisme econòmic total i absolut, aquesta idea de
planificació els sona a soviètic! No em parli de planificació. Jo
entenc que a vostè li donen quatre notes de l'actitud que ha de
defensar, i és lògic, perquè vostè representa en aquest cas el
grup que dóna suport al Govern, i no té més remei que assumir
un paper de què a vegades m'atreviria a dir que és fins i tot trist.
Miri, m'ha donat una idea per fer un bloc de preguntes, de cada
un dels estudis que he anomenat, demanaré al conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria, ramaderia, pesca i no sé
quantes coses més quina organització sectorial li va demanar
que els encarregués, si després ell em confessa, en les respostes
per escrit que em remet, que només els ha donat a aquells que
els han sol•licitat, i són poquíssims, que l'única (...) que n'ha fet
ha estat fer una roda de premsa per explicar-los i que serveixen
per augmentar una mica el coneixement... Encara li demanaré
més coses, vostè és una font d'idees increïble, li demanaré quins
canvis de política ha dut a terme la conselleria, les antigues
conselleries de Comerç i Indústria, i la d'Agricultura, a partir del
coneixement exhaustiu, profund, rigorós i total que tenien de les
problemàtiques sectorials, a partir del coneixement d'aquests
estudis de costs multimilionaris, i quina planificació han dut a
terme, també, a partir d'aquest coneixement.

Sr. Pax, vostè és una font d'inspiració per a aquest
diputat que els parla. Per tant, li he d'agrair la seva
intervenció i instar-lo... No m'escoltava. He dit, Sr. Pax, li
he fet una alabança pública, que vostè és una font
d'inspiració per a aquest diputat que els parla i que utilitzaré
molt bé la seva intervenció per fer un bloc de preguntes al
Govern, perquè ens en doni una completa resposta, amb
detall, d'aquesta utilització que han fet dels estudis, i l'inst
que en la pròxima intervenció em continuï donant idees en
el mateix sentit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el diputat Sr.
Alejandro Pax per tancar aquest debat.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Sr. Orfila, que usted diga ni a diestro ni  siniestro, que
asesorías como Ernst&Young, Arthur Andersen y KPMG
Pic (...) sean siniestro, vamos, me gustaría que... A diestro
y siniestro, pues me parece una afirmación gratuita. Tengo
que recordar que el Sr. Orfila, muchas veces, ha insinuado
y demandado objetividad a la hora de planificar,
subvencionar, etc. al Gobierno, pero especialmente, Sr.
Orfila, esos estudios que usted califica como de toda clase
y color, materias extravagantes, son otra afirmación
absoluta..., absoluta, no, perdón, gratuita, es lo que viene
haciendo el gobierno balear. También tengo que recordar,
por ejemplo, que los mayoristas de frutas y hortalizas, hace
escasos días, han solicitado a la conselleria que elabore un
estudio sobre las necesidades del sector, en base a conocer
la realidad del consumo. Precisamente, son ejemplos planos
de lo que las asociaciones están demandando a la
conselleria, pequeñas asociaciones que no pueden afrontar
los gastos que ocasionan estos estudios, para, precisamente,
conocer las tendencias de venta, etc.

En definitiva, nuestro grupo parlamentario no apoyara
esta proposición. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, passarem a la votació.

Vots a favor d'aqueixa proposició no de llei?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: Vots a favor, 6; en contra, 9;
abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, rebutjada aquesta proposició no de llei.

En no haver-hi més punts a l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
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