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EL SR. PRESIDENT:

Molt bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam
aquesta sessió plenària.

I.- Debat del Dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals de la Proposta de la Comissió Tècnica
Interinsular, RGE núm. 4001/96, relatiu a proposta d'atribució
de competències als consells insulars en matèria d'ordenació
turística.

El primer punt de l'ordre del dia és el debat del Dictamen de
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposta
de la Comissió Tècnica Interinsular relativa a proposta
d'atribució de competències als consells insulars en matèria
d'ordenació turística.

He de fer constar que hi ha una esmena genèrica, la 5601, del
Grup Parlamentari Socialista, de supressió de diversos articles i
també de part de l'exposició de motius, per tal que l'atribució de
competències no es faci al Consell Insular de Mallorca. Per
aquest motiu, aquesta esmena serà debatuda i votada una vegada
s'hagi esgotat tot el debat d'aquesta proposta. Per tant, es veurà
al final, una vegada hagi conclòs aquest debat, a fi i efecte que
estigui així perfectament ordenat.

Hi ha també l'article 3 bis, que, una vegada aprovada la llei
pel ple de la cambra...

Jo demanaria, senyors diputats, que per favor prestessin
atenció, perquè si no, després no sabrem a què ens hem d'atenir,
i si algú troba que ha de fer qualque comentari, aquí al darrera hi
ha una sala perfecta per fer-lo.

Dit això, passam ja a votar directament l'article primer i el
títol, als quals no es mantenen esmenes.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra? 

Abstencions? Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 34; en contra, cap; abstencions, 18. Queda
aprovat el títol primer..., el títol del dictamen i l'article primer.

A l'article segon s'hi manté l'esmena 5.580, de modificació,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per defensar aquesta
esmena, té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. És aquesta una
esmena que entenem com a aclaridora. Pensam que és bo
que a la Llei d'atribució de competències als consells
insulars s'escrigui amb detall les competències que els
transfereixen per tal d'evitar posteriors problemes
d'interpretació. Allò que ha fet el nostre grup ha estat
aplicar-nos a l'estudi de les competències que fins ara
gestiona i executa la conselleria per fer-ne una descripció
completa i acabada, una descripció que, d'altra banda, han
inclòs totes les darreres lleis d'atribució de competències
aprovades per aquesta cambra, i el que ens demanam és per
quin motiu, si així s'ha considerat a les darreres lleis, en
aquest cas no s'ha de fer igual, i deim a partir del que ha fet
el Grup Popular en ponència i en comissió.

Em poden creure, senyores i senyors diputats, que l'única
finalitat que perseguim és, d'una banda, el respecte a la Llei
de consells insulars, que en el seu article 22.d prescriu que
les lleis del Parlament per les qual s'atribueixen
competències als consells insulars hauran de contenir
necessàriament competències, l'execució de les quals se'ls
atribueixi, i especificació de les normes que les regulen.
D'altra banda, perseguim també que la llei sigui clara i que
no s'indueixi a conflictes competencials per manca
d'especificació en la descripció de les competències que es
transfereixen. I finalment, pensam també que és bo que les
lleis que aprovam tenguin una mateixa estructura per fer-les
homologables, i açò darrer crec que és un acord a què
havíem arribat tots els grups parlamentaris.

Jo cridaria al Grup Popular a estudiar millora la
documentació que es va facilitar als ponents, per poder
comprovar així que totes les competències que es escriuen
a la nostra esmena es corresponen exactament amb les que
realment es transfereixen, i igualment les normes que les
regulen. 

Saben, senyores i senyors diputats, a què em recorda
aquesta estranya por que té el PP que les lleis que
atribueixen competències als consells contenguin la
descripció completa de les competències i de les normes que
les regulen? Em recorda aquell al•lot que a l'escola li
demanen allò dels punts cardinals i ell contesta sempre: "els
quatre punts cardinals són tres: nord i sud". Vostès fan
igual, totes les competències d'ordenació turística són tres
i ens descriuen una i dues, però les competències que es
transfereixen són totes les que són i nosaltres, perquè quedi
ben clar, les enumeram, i és un favor que fem als consells
insulars i un favor que fem al Govern de la Comunitat
Autònoma, perquè de la no especificació, del no aclariment
de les lleis que atribueixen competències, en aquest cas als
consells insulars, o dels acords que atribueixen
competències a les comunitats autònomes, és quan
sorgeixen els conflictes de competències entre les
institucions i aquests mai no són beneficiosos per als
ciutadans. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, Sr. Pascual, vol intervenir? Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement vull anunciar el vot
afirmatiu del nostre grup a aquesta esmena, de la qual nosaltres
pensam que millora tècnicament i políticament també, en la
mesura que resulta aclaridora del contingut mateix de la llei, el
text proposat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, anunciï el nostre vot
favorable, tal com vàrem fer a la tramitació en comissió d'aquest
projecte de llei, en tant que l'esmena del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM suposa una millora tècnica, sense més
contingut que aquell de perfilar més exactament el catàleg de
competències que es transfereixen als consells insulars, per la
qual cosa, lògicament, en allò que tengui de millora tècnica del
projecte de llei, rebrà el nostre suport. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular, Sr.
Marí i Calbet, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. He de dir al Sr. Orfila que por, cap;
por, cap. Ho sent molt. El que li he de dir també és que també
ens estudiam les coses i les miram, i efectivament, la seva
esmena és una esmena on aclareix molts punts, i on va més lluny,
en alguna cosa, i ara ja li dic, perquè no digui que som tan
dolents, que la hi votarem a favor, però..., hi ha un però, jo
demanaria als serveis jurídics de la cambra, perquè vostès hi
anomenen moltes lleis i jo, la veritat, em vagi mirar una, perquè
no sabia què era, quant al transport, el famós decret aquest que
afectava turisme, així és que el vaig mirar i, per a la meva
sorpresa, allà on diu Decret 35/1992, vaig veure que hi havia un
error, jo demanaria que abans que..., que no és 92, és 91, i que si
hi ha altres errors en aquestos decrets i lleis que enumera, es
corregissin. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

En tot cas, ha de ser per aclarir si és 92 o 91, perquè no
hi ha hagut contradiccions en cap cas. Moltes gràcies, Sr.
Orfila en deixar el missatge.

Es pot considerar aprovada per unanimitat, aquesta
esmena? S'aprova aquesta esmena per unanimitat. Per tant,
l'article 2 del dictamen quedarà redactat amb el text aprovat
d'aquesta esmena; no passam a votar, idò, l'article 2, sinó
que l'article 2 es converteix en l'esmena aprovada, o sigui,
el text serà l'esmena aprovada.

Passam a l'article 3, 3 bis i 4, on no es mantenen
esmenes, en fem votació directa.

Senyores i senyors diputats...

EL SR. ORFILA I PONS:

Per demanar que el 3 bis es voti per separat.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l'article 3 i 4, on no es mantenen
esmenes, i després el 3 bis.

Senyores i senyors diputats que votin a favor dels
articles 3 i 4, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 39; en contra, cap; abstencions, 18. Queden
aprovats els articles 3 i 4.

Passam a votar l'article 3 bis.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 32; en contra, cap; abstencions, 25. Queda
aprovat també l'article 3 bis.

A l'article 5, s'hi manté l'esmena 5604, de supressió
parcial, del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar-la, té
la paraula el Sr. Quetglas.

La 5604, de supressió parcial.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President. Aquesta esmena pretén... deman excuses,
però en aquest moment no la tenc al davant.
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Gràcies, Sr. President, li deman excuses. Aquesta esmena
pretén la supressió de la reserva al Govern de la Comunitat
Autònoma d'una competència que fa referència a expedients
d'àmbit suprainsular. No és concebible que en una esmena com
la d'ordenació turística, d'àmbit estrictament territorial,
territorialitzable i territorialitzat, es puguin imaginar expedients
que afectin més d'una illa, per tant, sembla una reserva
competencial no motivada, sense cap raó de fons que la pugui
sustentar i que no suposa més que un perill d'ingerència en una
competència que s'atribueix als consells insulars com a pròpia
per part del Govern de la Comunitat Autònoma que pugui només
interferir el que hauria de ser el desenvolupament normal de la
competència per part dels consells insulars. No concebible, per
tant, una competència suprainsular, entenem que ha de quedar
suprimida del projecte de llei aquesta referència. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt... Per
part d'Esquerra Unida, Sr. Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Molt breument, Sr. President. Diré que compartim l'argument
de l'esmena, en el sentit que en el millor dels casos és una
esmena inútil i en el millor, efectivament, pot ser el suport per a
una desvirtuació, perquè nosaltres entenem la lliure decisió de la
competència per part dels consells insulars.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, Sr. Orfila? Per part del Grup Parlamentari Popular, Sr.
Marí?

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres no votarem a favor d'aquesta
esmena perquè si bé és veritat que no queda molt clar, quins
actes hi pot haver o quines funcions o quins serveis? Tampoc no
creim que no es pugui dar algun cas que això pogués existir, i
com que no fa cap nosa, nosaltres no votarem a favor d'aquesta
esmena que demana la supressió del punt 5.1 de l'article 5.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a intervenir, Sr. Quetglas?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

No.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de l'esmena.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de
l'esmena, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies.

Vots en contra?

Vots a favor, 27; en contra, 30. Queda rebutjada
l'esmena.

Passam a votar l'article 5 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, cap; abstencions, 27. Queda
aprovat l'article 5 del dictamen.

Al'article 6, s'hi manté l'esmena 5607, del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena pretén la supressió del
caràcter interinsular, és a dir, de la reserva al Govern de la
Comunitat Autònoma de la formació i gestió del registre
autonòmic d'empreses i activitats turístiques. L'esmena en
pretén la supressió perquè entenem que aquest registre ha
d'estar vinculat a l'exercici de la competència i, en
conseqüència, ha de ser un registre insular.

Jo voldria fer notar a les senyores i als senyors diputats
que no estam parlant d'un simple registre estadístic, d'una
simple notificació a efectes de coneixement i de la reserva
estadística normal que pugui tenir la Comunitat Autònoma
per les necessitats que té, per assistència a conferències
intersectorials o per la simple publicació de les estadístiques
habituals, la competència del les quals correspon a la
Comunitat Autònoma. Estam parlant d'un registre, estam
parlant d'un document que dóna fe pública de l'autorització
que es dóna a les empreses i activitats turístiques per operar
dins el sector turístic, per tant, estam parlant d'un document
que és quelcom més que una pura relació estadística, que és
una cosa que té una enorme transcendència en relació amb
la capacitat que tenguin o no d'operar les empreses. En
conseqüència, entenem, com és lògic, que aquest registre ha
d'estar vinculat a l'exercici de la competència, proposam la
supressió del registre autonòmic d'empreses i activitats
turístiques, que aquest registre passi a ser insular i, no
obstant això, s'instrumenti, com es preveu a altres articles de
la pròpia llei, els instruments de comunicació, els
instruments d'elaboració d'estadístiques conjuntes que el
Govern de la Comunitat Autònoma, naturalment, ha de tenir
i s'ha de reservar. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Per part del Grup Mixt, no hi ha intervenció. Per part del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, tampoc. Pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, tampoc. Pel Grup Parlamentari
Popular, Sr. Marí, té la paraula.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres opinam que sí que és
necessari que existeixi un registre a nivell de la Comunitat
Autònoma. Nosaltres creim, perquè la Conselleria de Turisme
del Govern balear continua existint, perquè la Comunitat
Autònoma continua existint, i nosaltres pensam que un mal
paper, faria fins i tot davant d'altres instàncies, això per un costat,
si no pogués saber quines empreses hi ha a la Comunitat
Autònoma o existeixen a la Comunitat Autònoma i si una certa
empresa està legalitzada o no està legalitzada o si està en el
registre o si no hi està. Així, nosaltres, amb aquest motiu, perquè
pensam que és necessari que hi hagi un registre d'activitats i
empreses turístiques a la Comunitat Autònoma, a la Conselleria
de Turisme del Govern balear, votarem en contra de l'esmena.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Quetglas, vol tornar a intervenir?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, molt breument, Sr. President. Justament per subratllar la
confusió argumental del portaveu del Grup Parlamentari Popular,
que confon, tal com jo li havia exposat en intentar aclarir què és
un registre d'allò que són estadístiques. No té res a veure una
cosa amb l'altra i acabarem produint una confusió entre l'òrgan
executiu, que serà el consell insular, i l'òrgan que tendrà la
capacitat d'expedir, de donar fe, d'aquelles empreses que tenen
capacitat d'operar, produirem una confusió conceptual i una
confusió competencial, que no durà cap bé a l'exercici d'aquesta
competència, sigui qui sigui que al final l'hagi d'exercir, sigui el
Govern de la Comunitat Autònoma o siguin els consells insulars.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, per tancar la qüestió?

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas, jo no he parlat
d'estadística, jo he parlat que seria lamentable que la Comunitat
Autònoma no conegués en qualsevol moment a través d'un
registre totes les empreses i activitats turístiques que estan
legalitzades a Balears, vostè opina que no, jo opin que sí, jo pens
que sí i, com es demostra amb la llei, hi ha d'haver registres a
cada consell insular, ara, la nostra opinió és que també n'hi ha
d'haver un a nivell de Comunitat Autònoma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar aquesta esmena.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 18; en contra, 30; abstencions, 9. Queda
rebutjada aquesta esmena.

I passam a votar l'article 6.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 19; abstencions, 8. Queda
aprovat l'article 6 del dictamen.

A l'article 7, s'hi manté l'esmena 5583, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr. Ramon
Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. És
aquesta una esmena que respon a la necessitat de fixar
legalment els actes i acords que esgoten la via
administrativa. Cal recordar que estam esmenant l'article 7,
sobre la normativa reguladora aplicable a l'exercici de les
competències atribuïdes als consells per la llei que debatem.
L'esmena que presentam proposa afegir un apartat 3 que
digui: "Els actes i acords dels plenaris dels consells insulars
esgotaran la via administrativa i seran susceptibles
d ' i m p u g n a c i ó  d a v a n t  l a  j u r i s d i c c i ó
contenciosoadministrativa. Els actes i acords de qualsevol
altre òrgan o autoritat administrativa dels consells insulars
no exhauriran la via administrativa i seran susceptibles de
recurs ordinari davant el ple del consell insular que
pertoqui". La veritat és que no entenem massa bé els motius
de la postura contrària del Grup Popular en ponència i en
comissió a incloure-hi aquest apartat 3, quan a les darreres
lleis d'atribució de competències aprovades l'han inclòs i
quan saben, a més a més, positivament, que no poden
argumentar en contra del que proposam, perquè serà així
tant si hi voten a favor com si no, tant si ho incloem a la llei
com si no; en qualsevol cas, l'única qüestió amb què poden
estar en desacord és amb la necessitat o no d'incloure
l'apartat i no el seu contingut, i com ja dic, ho han aprovat
a altres lleis. La veritat és que em fa l'efecte que estam al
davant la típica caparrudesa, amb perdó, de votar no perquè
no ho proposam nosaltres o simplement per allò de
l'obediència deguda. Si el Govern no ho ha inclòs a la
proposta, la proposta que va remetre l'ha feta ahir, és perquè
no ho volia i, ja se sap, el PP o el que queda del PP està
sempre a les ordres.
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EL SR. PRESIDENT:

Altres grups que hi vulguin intervenir? Sr. Pascual? Sr.
Grosske, per Esquerra Unida? Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Quetglas? Sr. Marí, hi vol intervenir?

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Només és per dir que no votarem a
favor de l'esmena. Creim que l'article queda prou clar i les lleis
que s'enumeren aquí ja especifiquen com s'han de fer les coses.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Passam a la votació de l'esmena.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada l'esmena.

Passam a votar l'article número 7 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, cap; abstencions, 27. Queda
aprovat l'article 7 del dictamen.

A l'article 8, s'hi manté l'esmena 5608, del Grup Parlamentari
Socialista. Per defensar-la, té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, És una esmena de detall (...). Simplement
reclama que en els casos de desenvolupament normatiu per
part del Govern de la Comunitat Autònoma, que es reserva,
lògicament, la facultat de desplegament reglamentari
d'aquesta llei, sigui preceptiu l'informe dels consells
insulars, que són qui exerceix la competència. Atès que és
una reiteració ja prevista a la Llei de consells insulars, però
que, en qualsevol cas, convé que..., no fa cap mal que
estigui aquí com a recordatori de la importància que aquell
que exerceix realment la competència executiva intervengui
prèviament amb caràcter informatiu en el desplegament
normatiu que reguli aquestes competències executives, no
està de més un recordatori addicional de l'imperatiu que els
consells insulars intervenguin en la informació dels
projectes de desenvolupament normatiu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Per part del Grup Mixt...? Esquerra Unida? Grup
Nacionalista? Grup Popular, Sr. Marí, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas, jo, a aquesta
esmena, si vostè m'hi accepta una transacció, que allí on diu
"informe previ" digués "audiència", la hi votaríem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, té la paraula, és a dir, si accepta la
transacció, si no hi ha oposició per part dels altres grups.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Així, improvisadament, no som capaç de veure
exactament quina és la diferència entre un informe i una
audiència, és a dir, en qualsevol cas, millor que hi hagi una
audiència prèvia dels consells insulars que no que no hi hagi
res, per tant, en nom del possibilisme, acceptarem la
transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha inconvenient per part dels altres grups? Sr. Marí?
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EL SR. MARÍ I CALBET:

Ha dit que no hi veu la diferència, jo la hi vull explicar, la
diferència. Si és un informe previ és una cosa que vostè té un
temps per contestar, si o contesta, ho pot fer, d'acord, però és
més violent que si li donen audiència, i és en aquest sentit,
perquè hem de tenir en compte que hi ha consells insulars que
són petites institucions encara i que tot el que els compliqui
l'existència és perillós. Així, perquè no ens puguin dir "no haveu
contestat l'informe previ", per això volem canviar "informe
previ" per "donar audiència". Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, entès?

Passam a votar aquesta esmena, "amb audiència prèvia" o
"amb audiència". Hi modificarem aquests termes.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? S'aprova per unanimitat.

Feta aquesta modificació i amb la incorporació d'aquesta
esmena aprovada per unanimitat, passam a votar l'article 8 del
dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Moltes gràcies. També s'aprova per unanimitat.

A l'article 9, s'hi manté l'esmena 5609, del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquest article pretén rompre clarament
una majoria que el Govern de la Comunitat Autònoma té dins
aquesta comissió interinsular de coordinació de l'ordenació
turística, una majoria que ve representada pel conseller, pel
director general d'Ordenació Turística, un es demana quina raó
de ser té l'existència d'un director general d'Ordenació Turística
quan es traspassen totes les competències d'Ordenació Turística
als consells insulars, però, en fi, aquesta és una qüestió que
veurem més endavant en unes altres esmenes, una o dues
persones nomenades i un representant de cada un dels consells
insulars, de tal manera que queda clar i garantit que la
Conselleria de Turisme respecte dels consells insulars conserva
una posició majoritària davant una comissió que és de
coordinació dels agents, de les autoritats, de les institucions
executives en matèria d'ordenació turística.

Nosaltres defensam una pura i simple paritat, atès que aquesta
no és una comissió que tengui altres competències més que les
de coordinació i proposam una reunió cimera de tres vocals
anomenats per cada un dels consells insulars, el conseller de
Turisme i el secretari general tècnic de la conselleria, que actuarà
com a secretari d'aquesta comissió, creim que és absolutament
suficient i, a més, resolts el nivell i la qualitat de l'organisme de
coordinació, aquesta composició que proposam des del Grup
Parlamentari Socialista, que no la composició proposada pel
projecte de llei. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Grup Mixt? Esquerra Unida? PSM-Nacionalistes? Sr.
Marí, del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas, jo crec que vostè ha
fet referència a l'informe de ponència. Jo li he de dir que en
comissió va sofrir unes modificacions. És una comissió
paritària, efectivament, allí on el president és el conseller de
Turisme de la Comunitat Autònoma i llavors hi ha cinc
vocals, tres que seran nomenats pels consells insulars, un
per cada consell, i dos que nomenarà el conseller de
Turisme de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no
s'especifica qui seran, sinó que queda a llibertat del
conseller de Turisme de la Comunitat dir quines persones
aniran a aquesta comissió paritària. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Quetglas, vol tornar a intervenir?

Passam directament a votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de
l'esmena, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30. Queda rebutjada
l'esmena.

Passam a votar el dictamen, l'article 9 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 24; abstencions, 3. Queda
aprovat l'article 9 del dictamen.

A l'article 10, s'hi manté l'esmena 5610, del Grup
Parlamentari Socialista. Per defensar-la, Sr. Quetglas, té
vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena va lligada a la
5610 i fa referència al registre, atès que el registre...
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EL SR. PRESIDENT:

Jo demanaria, per favor... Senyores i senyors diputats, seria
desagradable veure'm en la necessitat de suspendre la sessió
perquè és impossible seguir un dictamen que, sense que se'n llevi
res, el debat del qual sigui el més ràpid i còmode possible. S'ha
de prestar atenció, si no, hi pot haver equivocacions a l'hora de
fer el seguiment.

Estam en aquest moment en l'esmena 5610, Sr. Quetglas. En
tot cas, la referència seria l'anterior, la 5609 o la que ve a
continuació, per fer-ne la defensa, si s'ha de mantenir aquesta
esmena.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, aquesta esmena està en coherència amb la 5607
(...)

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

(...) i s'ha derrotat, i per tant, atès que l'esmena 5607 ha estat
derrotada, crec que pràcticament decau, perquè fa referència al
caràcter insular del registre. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Quetglas, no hi ha cap inconvenient en passar-la a
votació, si vostè..., no és que decaigui, si la vol retirar, retiri-la
i no passam a votar l'esmena, si no, jo passaré a votar l'esmena.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Que es voti l'esmena, idò, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Hi ha intervencions per part de cap grup?

Passam a votar l'esmena.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 19; en contra, 30; abstencions, 8. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam la votar l'article 10 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 15; abstencions, 12. Queda
aprovat l'article 10 del dictamen.

A l'article 11, s'hi manté l'esmena 5585, del Grup
Parlamentari Nacionalista. Per fer-ne la defensa, té la
paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Arribam al bessó de la qüestió, els doblers. Miren més prim
quan els fan les transferències, a vostès; haurien de mirar
igual de prim quan fan transferències als consells, encara
que sigui al Consell Insular de Mallorca. Aquí s'han
plantejat diverses qüestions, la primera de totes, una qüestió
formal que serviria per invalidar tota aquesta tramitació, un
incompliment flagrant de la Llei de consells insulars. La
Llei de consells insulars estableix taxativament que les lleis
d'atribució de competències als consells insulars han
d'aportar la justificació documental dels ingressos afectats
a aquesta transferència; els l'hem demanada reiteradament
durant la tramitació, en ponència tècnica, via parlamentària,
i hem estat incapaços que enviassin aquesta documentació
al Parlament a justificar.

Els llegiré la darrera pàgina de l'acta de la Comissió
Tècnica Interinsular, hi va haver dures intervencions, la del
Sr. Orfila, que diu : "Per una qüestió d'ordre, Sra.
Presidenta", es refereix a la Sra. Estaràs, que presidia la
comissió, perquè quan es remetia aquesta documentació als
consells, encara s'havia donat tràmit d'audiència als
consells, "que es faci arribar la documentació que aprovi la
documentació comptable fefaent que expliqui els ingressos
que el Govern calcula que tenen, per tant, crec que açò és un
element important perquè els consells puguin prendre una
resolució en el seu moment". El Sr. Triay i Llopis es va
afegir a aquesta petició: "Per tant, voldria demanar, com ja
ha fet el mateix Sr. Orfila, que als consells insulars i al propi
Parlament es pugui remetre per part del Govern els
documents que justifiquin amb una sèrie d'anys suficients
els ingressos que hi hagut per cada un dels conceptes de
taxes, preus públics i sancions, per tal de poder estar segurs
que aquests ingressos estan ben justificats". La Sra.
Presidenta: "Gràcies, Sr. Triay, així ho farem", paraula de
vicepresidenta.

Ha fallat, Sra. Vicepresidenta, Sra. Consellera, perdó, ha
fallat. Quan es compromet a enviar una documentació, l'ha
d'enviar o ha de justificar per què no l'envia.
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Això és un incompliment flagrant de la Llei de Consells
insulars.

Per tant, avui l'oposició, fa unes setmanes els consells
insulars, s'han hagut de pronunciar sobre l'atribuició de
competències d'una llei perquè desconeixen els ingressos afectats
a aquesta (...). Hi anam a cegues. Els diputats avui podem dir que
s'han vulnerat els nostres drets en tant que no se'ns ha post en
coneixement una documentació bàsica per pronunciar-nos sobre
una llei, han vulnerat els drets dels diputats. Aquesta és una
qüestió.

Hi ha un segon tema, bàsic, que és la distribució del cost de
les competències per illes, és a dir, el cost calculat per a cada illa,
on no entraré, hi haurà esmenes posteriors, ja tendrem ocasió de
pronunciar-nos-hi. Sí vull dir que nosaltres, per no entrar en una
guerra entre illes, el que vàrem fer va ser una esmena que
millorava el cost o la capacitat per a l'illa de Mallorca, però
també per a l'illa de Menorca i per a les illes d'Eivisa i de
Formentera, per als consells respectius. D'aquesta manera,
inicialment, es preveia un cost efectiu total de 193 milions per a
Mallorca, 60 per a Menorca i 70 per a Eivissa, aproximadament,
i la nostra proposta suposa argumentar 20 milions per a
Mallorca, 5 milions per a Menorca i 5 milions per a Eivissa i
Formentera.

Hi havia una segona qüestió, que era la deducció per
ingressos, aquests famosos ingressos que ningú no coneix i aquí
realment és quan ens vàrem preocupar moltíssim per aquesta llei.
No hem tengut la certificació documental dels ingressos afectats,
però via parlamentària, amb comptagotes, ens hem pogut fer una
idea del nivell d'ingressos afectats a ordenació turística, la llei hi
preveu 150 milions de pessetes, 150 milions que estaven
pressupostats en els pressuposts de l'any 1996. La recaptació
efectiva que nosaltres coneixem és molt inferior. El contret per
sancions va ser de 90 i busques de milions el 94 i un centenar el
95, la recaptació real a 31 de desembre era de 20 i busques de
milions. Hem deduït que d'aquests 150 milions, la recaptació
líquida efectiva podria ser aproximadament d'uns 50, 60, 655
com a màxim. Per tant, una segona part d'aquesta esmena
consisteix en disminuir la deducció que es fa als consells insulars
per taxes i sancions, d'aquesta manera, encara que ja hi havia
alguna correcció acceptada pel Partit Popular durant la tramitació
en ponència i comissió, nosaltres proposam que la deducció per
taxes i sancions sigui de 52 milions per a l'illa de Mallorca, és a
dir, 15 milions manco del que hi ha actualment aprovat durant la
tramitació, 12 milions per a Eivissa i 12 per a Menorca, es a dir,
5 milions manco a cada una de les illes de Menorca i d'Eivissa i
Formentera.

En conjunt, aquesta esmena significa que el Govern hauria
d'aportar 56 milions de pessetes més anuals per al conjunt de les
tres illes, així i tot encara ara el percentatge sobre el cost total
seria del 60% per a Mallorca, el 18% per a Menorca i el 21% per
a Eivissa i Formentera, això sí, pensam que aquest percentatge
es corregiria amb la recaptació per taxes i sancions, ja que, com
saben tots vostès, Mallorca disposa del 80% de l'oferta turística
i, per tant, és lògic que augmentaria el percentatge.

En definitiva, pensam que el que impedeix que en aquest
moment la majoria de diputats i diputades de l'illa de
Mallorca votin a favor de l'assumpció d'aquesta
competència són 56 milions de pessetes més que hi hauria
d'aportar el Govern balear, per 56 milions de pessetes vostès
són a punt de provocar un conflicte institucional important.
Podem sortir d'aquest parlament per primera vegada en la
història que una competència s'atribuirà a dos consells
insulars i Mallorca, que significa el 80% de la població, no
podrà assumir aquesta competència.

Crec que hauríem de fer un pensament, sobretot hauríem
de tenir un sentit molt més institucional. El 80% de la
població de les Illes Balears està pendent d'aquest gest del
Grup Popular. Moltes gràcies.

Perdonin, hi voldria afegir encara una qüestió, perquè no
serà tan important la diferència, perquè el dia abans de
tramitar-se en comissió, per les converses que teníem en la
sala del costat, pareixia que no hi havia problema perquè
s'acceptàs aquesta esmena. Ens vàrem anar a dormir amb la
sensació que hi hauria consens, a la nit hi degué haver un
mal somni, però la qüestió és que a la comissió ja hi va
haver una actitud totalment distinta, molt més tancada per
part del Partit Popular. Què va passar aqueixa nit? No sé si
va ser el principi de les angines del Sr. Matas, però al final
no hi va haver el consens que tots desitjaríem. Moltes de
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Per part del Grup Parlamentari Mixt...

Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, el Sr.
Grosske té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, com ha
explicat el Sr. Sampol, és un aspecte fonamental de la llei,
la mare de totes les esmenes, com es va dir a la comissió.
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Vull anunciar que nosaltres votarem favorablement aquesta
esmena i la número 5611, del Grup Parlamentari Socialista,
referida a aquest article, però, en qualsevol cas, el que sí que vull
significar en aquesta intervenció és que en ser com és un dels
temes fonamentals del contingut de la llei, debades es pot cercar
en el debat de la Comissió Tècnica, debades es pot cercar en la
ponència o ne la comissió documentació, arguments, que avalin
tècnicament la solució proposada en matèria de finançament. No
ha estat possible tenir un debat documentat a fons sobre aquesta
qüestió, i això ho trobam particularment greu. Les dues esmenes
a les quals he fet referència, que votarem favorablement, no
diuen el mateix entre si i no diuen el mateix que el que es
proposa per part de la comissió quant a cost efectiu i quant a
ingressos afectats, però, efectivament, des del nostre punt de
vista, la càrrega de la prova corre a càrrec del Govern a l'hora
d'aportar documentació, a l'hora d'aportar arguments sòlids que
avalin una de les fórmules previstes. Lamentablement, això no
ha estat possible i en aquest sentit votarem, hi insistesc, a favor
d'aquestes propostes, en contra de l'article, al marge de
reconèixer des de la proposta inicial que es va fer quant a
ingressos efectius i la que ara figura en el dictamen de la
comissió hi ha hagut una millora introduÏda a instàncies del Grup
Parlamentari Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Per part del Grup Parlamentari Socialista...

Per part del Grup Parlamentari Popular...

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. És veritat que aquest és el bessó de la
qüestió i és veritat que no tenim oficialment les dades per
comprovar-ho, almenys aquest diputat que els parla. Ara, jo pens
que molta culpa d'això la tenim els mateixos diputats que parlam.
Quan hem deixat la comissió tècnica suprimida al mer tràmit, en
comissions parlamentàries, perquè per fer la Comissió Tècnica
Interinsular, per no tenir, no té ni lletrat, no té res, i és un mer
tràmit que es fa, ha quedat reduïda a això,  a la nada, dit en
castellà. Així, quan allí es creava una subcomissió dins la
Comissió Tècnica i podíem discutir i podíem parlar i podíem
demanar documentació, les coses venien més clares. Aquest
diputat que els parla sí que s'ha interessat per saber quines eren
les xifres de recaptació que el Govern tenia, no d'una manera
oficial, sinó d'una manera extraoficial, i les tenc. Per això,
nosaltres consideram que el que es posava com a recaptació de
sancions ens pareixia massa elevat i vàrem presentar en ponència
una esmena on es reduïa per a cada un dels consells insulars el
50% de la recaptació que venia en el projecte de llei de la
comissió tècnica, i així, al Consell de Mallorca, al qual es
descomptaven 73.742.000, quedava en 36.871.000, el de
Menorca, al qual es descomptaven 14.320.000, quedava en
7.160.000, i el d'Eivissa, que eren 12.628.000, quedava en
6.314.000.

L'esmena aquesta es va aprovar a nivell de ponència, vàrem
canviar les xifres. Ara, nosaltres sí que creim, que en això
és diferent de la seva esmena, que vostès també llavors
apliquen una reducció sobre l'import de taxes, que aixó és
molt més fàcil de comprovar i que es manté d'una manera
constant, almenys durant els darrers quatre anys. I és clar,
vostè tampoc no dóna cap explicació, perquè llavors fa
aquesta deducció de 16 milions més per a Mallorca, 5 per a
Eivissa i 5 per a Menorca. I és clar, qualsevol xifra podria
ser bona, i nosaltres consideram..., i creguin que per a
aquest diputat que els parla no n'hi hauria mai prou, però
crec que la raó ha de passar moltes vegades davant el que
ens diu el cor, perquè per a mi, com a president del consell,
que aquí no estic parlant com a president del consell, cosa
que sí puc fer en la Comissió Tècnica Interinsular, la meva
voluntat seria una altra, però coma parlamentari del Grup
Parlamentari Popular, els he de dir que no votarem a favor
de la seva esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, vol tornar a fer ús de la paraula?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Marí, i de qui depèn que la
Comissió Tècnica Interinsular funcioni així com funciona?
Vostè ara ha fet una intervenció que ha paregut un diputat
de l'oposició, pareixia que interpel•lava els bancs del
Govern i d'una majoria perquè funcionava malament o
funciona malament la Comissió Tècnica Interinsular. Si a la
Comissió Tècnica Interinsular hi va el lletrat del Govern i
no  hi va el lletrat del Parlament és perquè vostès ho han
volgut, vostès hi tenen la majoria absoluta, no serà que els
ha interessat que la Comissió Tècnica Interinsular funcioni
correctament? Perquè aquí no parlam d'actes de fe ni parlam
de preocupar-se per obtenir una documentació, estam
parlant d'una tramitació legal que ha de complir unes
prescripcions que marca la Llei dels consells insulars i que
s'han incomplit, aquí hi ha d'haver una aportació de
documents, la justificació fefaent dels ingressos, i estic
convençut d'una cosa, Sr. Marí, i li don la raó sobre això,
crec que vostè ara té una certa esquizofrènia com a
president del Consell Insular d'Eivissa i com a diputat del
Grup Parlamentari Popular, estic segur d'una cosa, que si
vostè en aquest moment en lloc de ser el president del
Consell Insular d'Eivissa i Formentera fos el president del
Consell Insular de Mallorca, encara que fos diputat del Grup
Popular, avui a vostè no el farien votar a favor d'aquesta llei,
vostè avui hauria aconseguit el que el nostre grup està
demanant i qualque cosa més, i sé cert que em donarà la raó
íntimament, com a mínim, i per favor, no em digui que
vostè s'ha preocupat i que ha pogut obtenir els ingressos,
perquè pareix que nosaltres hem tengut la possibilitat de
tenir aquesta documentació que vostè ha tengut i no la
tenim, Sr. Marí, a mi no em conviden a les reunions de
l'hotel que vostès paguen... que vostès pacten les
transferències, ni m'hi conviden ni hi vendré, però el que no
pot ser és substituir la comissió Tècnica Interinsular per una
reunió de partit a un hotel, això no pot ser i és ben hora de
denunciar-ho ben clar des d'aquesta tribuna i dins el
Parlament, les coses dins el Parlament s'han de fer en el fons
i en la forma ben fetes i vostès han fallat en el fons i estan
fallant en les formes. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Marí, hi vol intervenir? Té la paraula.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que vostè està tergiversant
una miqueta ls meves paraules en algun sentit. Jo no li he dit que
tengués documentació oficial, jo li assegur que per a aquesta llei
no hi ha hagut cap reunió a cap hotel, li'n don la meva paraula.
La informació que jo he rebut, l'he rebut per telèfon.

Miri, Sr. Sampol, jo, d'esquizofrènia, no crec que en tengui
cap. M'han dit moltes coses, però esquizofrènic, la primera volta.
És una més. De totes formes, és veritat que no em fa cap gràcia
com a president del consells insular, i aquí és el mal, que en la
comissió tècnica, i no m'acusi, a mi, que la Comissió Tècnica no
funcioni, vostè ho sap igual que jo, les primeres lleis de
transferències es preparaven en la Comissió Tècnica i passaven
directament a aquesta sala. Ens acusarà, a nosaltres, d'haver
impulsat que després de la Comissió Tècnica haguéssim d'anar
a comissió parlamentària, a ponència, a comissió i a venir aquí?
Per favor, aquest diputat que els parla ha set sempre contrari a
aquest procediment i no és clar que sigui aquest el procediment,
perquè per alguna cosa es va crear la Comissió Tècnica, i no és
la primera vegada que ho dic. De totes formes, com que les
xifres, jo almenys he de pensar que són les bones, votarem en
contra de la seva esmena i votarem a favor de l'article. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

A la vista que també hi ha dues esmenes més presentades a
aquest article 11 i que més o manco poden tenir el mateix
contengut, abans de passar a la votació de l'esmena presentada
pel PSM, es farà la defensa de les altres dues per part del Sr.
Quetglas, que són la 5611 i la 5612, i després votarem
separadament les tres i l'article corresponent.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. el nostre grup parlamentari té
presentada una esmena que es debatrà al final sobre l'eventual
eliminació de la transferència d'aquesta competència a l'illa de
Mallorca. La raó fonamental per la qual mantenim aquesta
esmena i la raó que ens duria a retirar-la, que he de dir davant
aquest plenari que seria el nostre desig, retirar l'esmena de
supressió de la competència per a Mallorca, és una reflexió
d'aquest plenari sobre la dotació econòmica d'aquesta
competència als consells insulars.

Nosaltres hem presentat una esmena que suposa una alteració
rotunda del cost efectiu que s'imputa a cada un dels consells
insulars en incrementar els tres amb proporcions distintes. Amb
proporcions distintes perquè entenem que cal reconèixer el pes
específic de Mallorca, en relació amb aquesta competència ve
absolutament desequilibrada. Mallorca compta amb el 80% de la
població...

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Quetglas, prec silenci, senyors diputats,
perquè puguem seguir el debat. està en ús de la paraula, Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President.

Mallorca compta amb el 80% de la població, amb el
73% de les places hoteleres, amb el 68% del total de places
turístiques, amb el 72% de les estades turístiques, amb el
75% d'oferta complementària i ve dotada en aquesta
transferència amb no arriba al 60% del total del cost efectiu.
total del cost efectiu que, a més de lligada al nombre
d'expedients que per raó d'ordenació turística se substancien
en la conselleria, i segons declaracions del propi conseller,
allà on deia que Turisme promete combatir con uñas y dientes
el alojamiento ilegal, hi donava xifres de les sancions en
1995 i dels expedients, Mallorca, 115; Menorca, 9, 16 les
Pitiüses, que són el 82%, 6,4 11, 4.

Jo crec que és absolutament evident que la desproporció
reclama una dotació addicional per a Mallorca. Més
exactament, les dotacions addicionals que són necessàries
per a Menorca i per a Eivissa no s'han de produir a costa del
finançament de Mallorca. L'aplicació del cost efectiu que es
fa en aquesta llei dóna com a resultat una evident
perversitat.

Mirem el cost per habitant, això que tant agrada reclamar
al Govern d'aquesta comunitat autònoma. Mallorca 333
pessetes per habitant, Menorca 907, Eivissa 865. No
discutim ni les 907 de Menorca ni les 865 d'Eivissa,
discutim les 333 de Mallorca. Això reclama un increment
important del finançament de Mallorca, que no volem que
arribi a la proporcionalitat pura. Hi estam d'acord, Menorca
i Eivissa, per raó de tamany, per raó de doble insularitat, en
un cas, per raó de no tenir serveis, en un altre, necessita una
prima evident de finançament, però Mallorca necessita, a
més, el nivell de suficiència de dotació per poder continuar
oferint aquests serveis amb les mateixes condicions que
com els venia fins ara oferint el Govern de la Comunitat
Autònoma.

El calcul de cost efectiu produeix efectes estranys, si
més no, estranys. Per exemple, Mallorca té el 80% de la
població, ja ho hem dit, i el 72% de la renda bruta de la
Comunitat, i en canvi, l'índex de pobresa relativa li surt
negatiu a l'hora del calcul efectiu. A mi m'agradaria tenir al
davant els tècnics que poden justificar això.
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O una altra cosa, segons aquesta llei, senyores i senyors
diputats, Mallorca no és una illa, Mallorca no és una illa, en són
Menorca, Eivissa i formentera, d'illes, però Mallorca no, per
què? Jo crec que políticament és clar, jo no sé fins quin punt hi
pot haver influït en els redactors de la proposta el fet que al
Consell de Mallorca hi hagi en aquest moment una majoria
alternativa, però és evident que aquest finançament proposat es
fa en perjudici i a costa del Consell de Mallorca. Més encara, hi
ha una insuficiència bàsica en els tres consells insulars, una
insuficiència bàsica en el càlcul del cost efectiu, especialment pel
que fa als costos indirectes. Els costos indirectes derivats de
personal directiu, directors generals, la participació de la feina
del conseller i dels alts càrrecs de la conselleria, els serveis
indirectes d'aquells organismes de la Comunitat Autònoma que
presten servei a la totalitat dels òrgans de la Comunitat,
assessoria jurídica, intervenció, serveis econòmics, etc., tot això
està valorat pel conjunt dels tres consells en 10 milions de
pessetes anuals, amb 10 milions de pessetes anuals no és possible
que els consells insulars duguin a terme aquesta competència
amb el personal directiu i l'increment dels òrgans de suport a
aquesta importantíssima competència en aquesta comunitat
autònoma, per la qual cosa la nostra esmena proposa un
increment global, en concepte de costos indirectes i de millora de
les capacitats inspectores dels consells insulars i, per l'altre, un
increment específic per a l'illa de Mallorca.

I diran: "és que és exagerat. vostè proposa que el cost al
Consell Insular de Mallorca sigui de 300 milions, incrementat
pràcticament un 50%, 75 per a Menorca i 85 per a Eivissa i
Formentera. Quina exageració!". Amb aquesta exageració,
senyores i senyors diputats, el Consell Insular de Mallorca
resultaria que obtendria el 65% del finançament global, és a dir,
hi ha un element de correcció prou important en benefici lògic de
Menorca i d'Eivissa i un increment per a Menorca i per a Eivissa,
perquè és necessari instrumentar els elements de direcció i de
suport.

Aquesta, senyores i senyors diputats, és l'esmena que fa
referència a l'increment del cost efectiu.

En tenim una altra, la que fa referència a la deducció per
recaptació anual per mor dels ingressos. La Llei de consells
insulars obliga que la deducció de recaptació per ingressos que
es traslladen als consells insulars sigui la recaptació líquida
obtinguda, la liquidació líquida, no el contret, els doblers
comptants. Jo m'he pres la molèstia d'esbrinar en els toms de
liquidació pressupostària de cada any del Govern de la
Comunitat Autònoma quina ha estat la recaptació líquida per
aquests conceptes. L'any 93, 90 milions de pessetes, incloent-hi
la recaptació líquida procedent d'exercicis anteriors; l'any 94, 100
milions; l'any 95, 110, és a dir, 90, 100 i 110. Estam davant una
mitjana clara de 100 milions de pessetes anuals i en canvi el cost
que s'imputa en el projecte és 154, i encara que aquesta xifra ha
estat millorada no en grau suficient com per garantir que el
descompte que fan als consells sigui real. Per això, nosaltres

proposam una fórmula molt senzilla, que la deducció del cost
efectiu, en concepte de recaptació, sigui el resultat de restar
al cost efectiu allò que realment s'ha recaptat al llarg
d'aquests cinc darrers anys que s'acrediti mitjançant
certificació acreditativa de la Intervenció General, de la
recaptació líquida naturalment, que és allò que obliguen als
consells insulars. Si aquestes dues esmenes, o qualsevol
transacció raonable basada en ells, permetia solucionar els
problemes que varen fer que el Consell Insular de Mallorca
votàs majoritàriament en contra de l'acceptació d'aquesta
competència el passat mes de juny, nosaltres tendríem la
immensa satisfacció, senyores i senyors diputats, de retirar
la nostra esmena de supressió de Mallorca, si no és així, si
el grup majoritari es menten dins les seves postures, no ens
queda altre remei que mantenir el respecte a la voluntat
majoritària del Consell Insular expressat en el seu plenari.
Gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Mixt?, Grup Parlamentari d'Esquerra Unida?,
Sr. Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull anunciar el suport del
nostre grup a l'esmena 5611, per les mateixes raons i la
mateixa argumentació que hem explicat respecte a l'esmena
del PSM, i a la 5612 perquè nosaltres pensam que és positiu
en la mesura que eleva a norma legal un bon criteri objectiu
de càlcul de cost efectiu.Però, Sr. President, jo crec que aquí
cal fer una proposta de suspensió de la sessió. És a dir, jo
crec que no és sensat continuar el debat i les votacions en
els termes plantejats, que els portaveus de l'oposició diguem
i denunciem aquí que no hem tengut la documentació
necessària per pronunciar-nos sobre aspectes essencials i
sensibles d'aquesta llei, un pot pensar que és el paper de
l'oposició, que sempre remuga o per aspectes formals o (...),
però aquí és la unanimitat dels portaveus. Per tant, tota la
Cambra acaba de declarar que no té documentació
necessària i suficient per pronunciar-se sobre aquest fet. Ens
han dit, amb una sinceritat que hem d'agrair, d'una
documentació oficiosa, de converses telefòniques, etc., que
així i tot no convidaríem a una persona que, a més, és
membre de la Comissió Tècnica Insular i president d'un
consell insular, a votar favorablement per la llei. Però això
no és res, el més essencial és que tots els portaveus han dit
que no tenen la documentació per pronunciar-se sobre
aquest fet, i aquesta cambra continuarà debatent i votant
com si res?, però si les cariàtides s'aixecaran i (...). Jo faig
formalment una proposta de suspensió d'aquesta sessió.
Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grup Nacionalista-PSM?, per
part del Grup Parlamentari Popular?, Sr. Marí, té vostè la
paraula.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. La defensa ha estat la mateixa que les
altres vegades. Jo només vull dir al Sr. Quetglas que el 79 o el
80%, o el 10 o el 10,5 per Menorca, Eivissa, si bé algunes coses
són correctes, moltes altres no les puc acceptar. Vostè parla del
cost efectiu, però no parla de l'article 36.1 de la Llei de consells
insulars, sí que en parla quan l'interessa, la diferència que hi pot
haver és per implantar uns serveis que no existien ni a Menorca
ni a Eivissa.

Quant a l'altra esmena, vostè està parlant de 100 milions de
pessetes d'ingressos per sancions, un promedi anual, en realitat,
així com és el text de la llei, de comissió, la deducció per
Mallorca no són 100, són 67 694, i així estan les coses. Nosaltres
votarem en contra de les dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Marí, article 36 de la Llei de
consells insulars, què diu?, diu que aquells consells insulars que
no tenguin implantat el servei, rebran un finançament addicional.
D'acord?, estam d'acord, no diu enlloc que rebran un finançament
addicional a costa dels altres consells insulars, això no ho diu,
això no ho diu enlloc, i això és el que es fa, es reb finançament
addicional a costa dels altres consells insulars i a costa de
tergiversar les dades objectives, que és el més greu pels
ciutadans de Mallorca, no pel Consell Insular de Mallorca, pels
ciutadans de Mallorca, com les dades relatives a (...) fiscal, o les
dades relatives a pobresa relativa, o, pitjor encara, a suprimir el
caràcter d'illa de Mallorca, perquè sinó no quadra. Aquesta llei,
Sr. Marí, està feta al revés, està feta de baix a d'alt, què ha de
donar?, què hem de donar a Eivissa?, què hem de donar a
Menorca?, idò, tira per amunt i la resta per Mallorca, ja
s'arreglaran. Aquesta llei està fet així. Vostè, que ha participat en
la primera negociació, ho sap més que ningú, els que no ho
sabem som els altres, Sr. Marí, i per això protestem aquí, a
l'oposició, d'aquesta ocultació, de la tergiversació de dades
objectives per castigar un consell insular, no perquè els ciutadans
mallorquins siguin millors o pitjors, sinó perquè el Consell
Insular de Mallorca està governat per una majoria alternativa.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, vol tornar a intervenir?

EL SR. MARÍ I CALBET:

Sí, gràcies, Sr. President. Només li vull dir al Sr.
Quetglas que si vostè considera que aquests serveis estaven
establerts a les illes d'Evissa i Menorca, jo li dic, la
diferència del cost..., vostè calcula totes les dades que ha
donat abans de calcular l'article 36 de la Llei de consells
insulars, és a dir, la compensació per no existir aquests
serveis en aquestes dues illes. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, vol que votem conjuntament les dues
esmenes o separadament?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Les dues del Grup Parlamentari Socialista, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Seves.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

No, dues esmenes distintes.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar, en primer lloc, l'esmena presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, la 5585.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, gràcies.

Vots en contra? Poden seure, gràcies.

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada l'esmena presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

Votarem separadament les dues esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor de l'esmena 5611 del Grup Parlamentari
Socialista, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets, per favor? Poden
seure, moltes gràcies.

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada l'esmena 5611.
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Passam a votar l'esmena 5612 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure, moltes
gràcies.

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada també l'esmena 5612.

Passam a votar l'article 11 així com està en el dictamen de la
comissió.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies. 

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure, moltes
gràcies.

Vots a favor, 30; en contra, 27. Queda aprovat l'article 11 del
dictamen.

A l'article 12 del dictamen s'hi manté l'esmena de supressió
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM núm. 5586,
per fer la defensa, té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Aquesta
és una esmena per evitar que el Parlament faci el ridícul,
perdonin que sigui tan clar. La Llei de consells insulars, la llei
que més s'incompleix en el món, com han pogut veure fins ara,
estableix en el seu article 36 un mètode d'assignació del cost
efectiu total de les competències que es transfereixen pels casos
que un servei no estigui implantat en algun del territori dels tres
consells insulars. En aquest cas, fer referència, com fa l'article 12
de la proposta, a possibles increments en el finançament per un
consell en aplicació del disposat a l'article 36 de la Llei de
consells, en el moment que es creï el fons de compensació
interinsular, ens sembla un disbarat tan gran que no puc entendre
encara com és possible que el Grup Popular no hagi aprovat la
nostra esmena, ni en el tràmit de ponència ni en el de comissió.
Cregui'm, estic temptat de retirar-la a la vista del seu tancament
i deixar que facin el ridícul vostès sols. Però, per una simple
qüestió de respecte a la Cambra, i per sentit de responsabilitat, la
mantenim. En qualsevol cas, he de dir que tampoc no he perdut
l'esperança. Un grup parlamentari capaç de generar miracles,
com ha succeït fa pocs dies, bé pot fer-ne un de nou i així canviar
la posició que han mantingut, incomprensiblement, en ponència
i comissió. Sigui com sigui, he de reconèixer que seria poc lògic,
per tant, no ho faré, que jo apel•lés a Lourdes o a Fàtima, per
aconseguir-ho, ens acontentarem apel•lant al seu seny i al sentit
de la responsabilitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Mixt?, Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida?, Grup Parlamentari Socialista?, Grup
Parlamentari Popular? Sr. Marí i Calbet, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Orfila, maldament no estic
d'acord amb tots els arguments que ha donat, però, li anuncii
que votarem a favor de la seva esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar aquesta esmena.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.

Ja que s'ha aprovat aquesta esmena i era una esmena de
supressió total, se substitueix per aquest nou text, l'article 12
del dictamen actual no es votarà ja que queda redactat amb
el contingut d'aquesta esmena aprovada.

A l'article 13 no s'hi mantenen esmenes. Passam a votar
l'article 13.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 30; en contra, cap; abstencions, 27. Queda
aprovat l'article 13.

A l'article 14 s'hi mantenen dues esmenes, una
presentada per Esquerra Unida i una altra presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista. Primer farem el debat de
les dues esmenes i, després, passarem a votació. Per tant,
per defensar l'esmena 5599, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, té la paraula el Sr. Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta esmena fa referència
a la transferència de l'edifici del carrer Montenegro número 7, en
el Consell Insular de Mallorca. Nosaltres pensam que aquest
edifici no només reuneix les condicions necessàries, sinó que,
fins i tot, la metodologia seguida és incorrecta. És a dir, quan
està previst efectuar aquesta transferència, es faci un lloguer pel
traspàs de l'edifici a un consell insular determinat, no ens sembla
un bon mètode de treball. En aquest sentit, feim una esmena una
mica provocadora, per la qual se substitueix aquest edifici, en
realitat, és provocadora però petita objectivament. Es passa del
carrer Montenegro, núm. 7, al carrer Montenegro, núm. 5, és a
dir, que es traspassi la seu de la Conselleria de Turisme del
Govern autònom. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Altres grups que vulguin intervenir, Grup Mixt?, Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM?, Sr. Sampol, té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Vull anunciar el vot favorable a
aquesta esmena, durant la tramitació a la comissió tècnica ja la
vàrem defensar, i aportar més arguments. Un és sobre economia
(...), el que no entenem és que suposem que es transferissin les
competències també al Consell Insular de Mallorca, resultaria
que es transfereixen més funcionaris als consells dels que
quedaren a l'edifici del carrer Montenegro, on pràcticament hi
quedarà una empresa pública. Per tant, el més normal seria que
l'empresa pública anàs de lloguer i les competències quedassin
a la seu de la conselleria, un. Dos, jo he visitat aquest pis, ho
vaig contar..., em sembla que era durant la tramitació, ho vaig dir
personalment a l'antic conseller de Turisme, en aquest edifici els
arquitectes no han volgut certificar la solidesa de l'edifici,
qualsevol dia pot passar una desgràcia. Per tant, jo crec que
hauríem d'acceptar aquesta esmena. Si les transferències
d'ordenació turística, amb el personal, es transfereixen en els
consells insulars, també es transfereix l'edifici. L'empresa
pública Ibatur ja cercarà un pis per operar, que sigui un poquet
més funcional que aquest i no els caurà damunt, perquè jo
reconec que Ibatur no pot promocionar la nostra illa des d'un
edifici que està en ruïnes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista?, per part del Grup Parlamentari Popular?, Sr. Marí i
Calbet, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Per fixar la posició, perquè això és un tema molt relatiu, la
conselleria ha posat a disposició l'edifici que té disponible i
nosaltres votarem en contra de l'esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Vol tornar a intervenir, Sr. Grosske?, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

(...) no ha posat l'edifici que té disponible, ha generat un
edifici per posar a disposició del consell, i és un edifici que,
com han explicat aquí un parell de vegades i ha estat objecte
de debat reiterat a comissió i a ponència, no reuneix les
condicions. És una pèssima metodologia la que ha posat en
marxa el Govern en aquest tema, realment, és una jugada
una mica bruta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Volt tornar a intervenir, Sr. Marí i Calbet?

Passam a l'esmena presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, la 5587. Per fer la defensa, Sr. Orfila, té
la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Em
creurien, senyores i senyors diputats, si els digués que sent
vergonya d'haver de defensar esmenes com aquesta? Mirin,
la llei que més s'incompleix en el món, com he dit abans, la
Llei de consells insulars, estableix en el seu article 22, d),
"les lleis d'atribució de competències en els consells hauran
de contenir necessàriament", -escolten?-, "necessàriament
els mitjans materials que es posin a disposició de cada
consell insular". Ho han vist vostès a la llei que debatem
avui?, no, un nou incompliment, i no parlam de qüestions
menors. A la relació dels béns mobles que es transfereixen
a cada consell hi entren elements tan importants com poden
ser els vehicles, que en el cas d'una competència que inclou
un servei d'inspecció, és molt important. S'ha inclòs en
alguna llei, en la d'activitats classificades que es va aprovar
per unanimitat precisament perquè va incloure qüestions
com aquestes i perquè, de forma poc usual, complia
absolutament la Llei de consells. Però el Govern i el grup
que li dóna suport reinterpreten la Llei de consells insulars
i la modifiquen de fet de tal manera que, a l'hora de ser
aplicada, no la coneix ni la seva mare, és a dir, no la
coneixen ni els legisladors que la varen elaborar. No és sols
amb aquest article, succeeix amb molts més de tal manera
que les lleis que atribueixen competències als consells no se
semblen, finalment,en molts aspectes amb el que defineix la
llei mare.
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A vostès, senyores i senyors diputats del Grup Popular, els hi
succeeix el mateix que en aquells cors del castell que descriu
Ruíz i Pablo. Es recorda, l'il•lustre menorquí, de l'esforç que va
haver de fer per desxifrar l'origen i el contingut d'una cançoneta
que cantaven els cors del castell i que deia "al pie de un moso
ruello, un besito blandamente, el aroma sin corriente, y una pastora
yo vi". Posat, Ruíz i Pablo, a interpretar el significat d'aquella
deliciosa lletra, tot i reconèixer que no tenia cap dificultat per
entendre allò que volia dir un besito blandamente, -crec que tots
ho sabem-, i fins i tot ho podia lligar perfectament amb el final,
una pastora yo vi, tanmateix se sentia absolutament incapaç de
discernir el significat de al pie de un moso ruello, i fins i tot temia
donar un significat que no resultés ofensiu o insultant per la
pastora en aquell aroma sin corriente, que tan satisfets cantaven
a voz en grito els seus compatriotes. Per resumir, després de
rompre-se inútilment el cap en l'intent d'interpretació, Ruíz i
Pablo es va trobar, un dia, remenant papers, per sorpresa, amb la
lletra primitiva de la cançó (...), senyores i senyors diputats, deia
així: "al pie de un arroyuelo y mecida blandamente al amor de la
corriente, una pastora yo vi". I això succeeix amb vostès i amb la
seva aplicació del que disposa la Llei de consells insulars a les
lleis d'atribucions de competències, que hi ha de figurar la relació
de béns materials, idò, vostès s'intenven una comissió paritària
que, posteriorment, elaborarà la relació, deu ser el seu moso
ruello, que la llei estableix un sistema per distribuir el cost
efectiu entre els tres consells i estableix clarament com fer aquest
càlcul del cost efectiu, idò, vostès el negocien a l'hotel i la resta
són històries, és el besito blandamente que al pie del seu moso
ruello, finalment, els condueix a captar aquell deliciós aroma sin
corriente de la pastora que vi. Amolleu, idò, cançonetes als cors
del castell i veurem com acaben, es lamentava Ruíz i Pablo a la
vista de la desgraciada evolució de la lletra d'aquella cançó,
amolleu lleis a aquests pares de la pàtria d'aquest parlament i
veuran quin llevat són capaços de muntar també amb la seva
interpretació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grup Mixt?, Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida?, Grup Parlamentari Socialista?, Grup
Parlamentari Popular?, Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo llegesc l'esmena i,
vertaderament, no crec que sigui d'aplicació, en aquests
moments, allà on ens trobam, per tant, votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila vol tornar a interpretar la cançó? Moltes gràcies.

Passam, idò, a la votació de l'esmena 5599 presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure, moltes
gràcies.

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
la 5587.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor?

Passam a votar l'esmena 5587 del Grup Parlamentari
Nacionalista.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor? Poden
seure moltes gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure,
moltes gràcies.

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar l'article 14 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 30; en contra, 27; cap abstenció. Queda
aprovat l'article 14 del dictamen.

 A l'article 15 s'hi mantenen dues esmenes, la 5589 del
Grup Parlamentari Nacionalista i la 5614 del Grup
Parlamentari Socialista.

En primer lloc, debatrem l'esmena 5589 del Grup
Parlamentari Nacionalista. Sr. Orfila, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Atès els darrers desafinaments
que s'han produït en aquesta cambra, entenem que es
defensa amb el seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Mixt?, Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, Grup Parlamentari Socialista, vol
intervenir?, Grup Parlamentari Popular?.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Només vull dir que votarem a
favor d'aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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Passam a debatre l'esmena presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Quetglas, la 5614, és una esmena de supressió
total.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sí, és una esmena de supressió, un
mecanisme de control de legalitat que realment sotmet una
competència que aquesta llei transfereix als consells insulars
com a pròpia a una tutela innecessària, injustificada i que no té
cap sentit. Els mecanismes de recurs, els mecanismes de revisió
dels actes administratius que manin dels consells insulars en
exercici de competència d'ordenació turística estan prevists a la
legislació vigent. Introduir un sistema obligatori de comunicació,
que és cert que existeix a altres lleis de transferències de
competències, però creim que hauríem de començar a prescindir
perquè els consells insulars han d'entrar dins la seva majoria
d'edat administrativa, s'ha de suprimir un mecanisme que va en
contra de la filosofia d'atribució de competències d'aquesta
matèria, ordenació turística, com a pròpia, que és allò que
s'estableix al contingut d'aquesta llei. Per tant, propugnam la
supressió de mecanismes extraordinaris de tutela del Govern de
la Comunitat Autònoma sobre els consells insulars. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Mixt?, Grup Parlamentari d'Esquerra Unida?, Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM?, Grup Parlamentari Popular?, Sr. Marí i
Calbet, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Per dir que nosaltres votarem en
contra,  perquè nosaltres creim que sí, que han d'existir aquests
mecanismes de control. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a intervenir, Sr. Quetglas?

Passam, idò, a votar les esmenes presentades a l'article 15 del
dictamen.

Vots a favor de l'esmena presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, la 5589, es volen posar drets, per favor?
Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Poden seure, gràcies.

Vots a favor, 42; en contra, cap; abstencions, 15. Queda
aprovada aquesta esmena.

Passam a votar l'esmena presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, la 5614.

Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure,
gràcies.1

Abstencions? Poden seure, gràcies.

Vots a favor, 19; en contra, 30; abstencions, 8. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar l'article 15 del dictamen.

Vots a favor de l'article 15, es volen posar drets, per
favor? Poden seure, gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure,
gràcies.

Abstencions, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Vots a favor, 30; en contra, 19; abstencions, 8. Queda
aprovat l'article 15 del dictamen.

A la disposició addicional primera, disposició addicional
segona, disposició addicional tercera, disposició addicional
quarta, disposició transitòria primera, disposició transitòria
segona, disposició transitòria tercera, disposició derogatòria,
disposicions finals primera, segona i tercera, i a l'exposició
de motius, no s'hi mantenen esmenes. Passam a votar
directament el seu contingut.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, vull demanar que la disposició addicional
segona es voti per separat.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar, idò, la disposició addicional segona.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
disposició addicional segona, es volen posar drets, per
favor? Poden seure, gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions, es volen posar drets?

Vots a favor, 30; en contra, cap; abstencions, 27. Queda
aprovada la disposició addicional segona.

Passam a votar la disposició addicional primera, la
disposició addicional tercera, disposició addicional  quarta,
disposició transitòria primera, disposició transitòria segona,
disposició transitòria tercera, disposició derogatòria,
disposicions finals primera, segona i tercera, i  l'exposició
de motius del dictamen.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, demanar que l'exposició de motius es voti per
separat.

EL SR. PRESIDENT:

Té cap més votació per separat, per favor?

EL SR. ORFILA I PONS:

No, Sr. President, perquè crec que haurem acabat les
votacions.

EL SR. PRESIDENT:

No, hi ha encara un debat. Anam a votar, idò, l'exposició de
motius.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'exposició
de motius, es volen posar drets, per favor? Poden seure, moltes
gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Poden seure, gràcies.

Vots a favor, 30; en contra, cap; abstencions, 27. Queda
aprovada l'exposició de motius.

Passam a votar la disposició addicional primera, la disposició
addicional tercera, disposició addicional quarta, disposició
transitòria primera, disposició transitòria segona, disposició
transitòria tercera, disposició derogatòria, disposicions finals
primera, segona i tercera.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 42; en contra, cap; abstencions, 15.

Esgotat aquest debat, procedim a debatre l'esmena genèrica,
la 5601, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, de
supressió de diversos articles i l'exposició de motius, per tal que
l'atribució de competències no es faci al Consell Insular de
Mallorca. Esgotat aquest debat, es passarà a la votació d'aquesta
esmena. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Difícilment es poden aportar
arguments nous, perquè, al llarg del debat, ja han sortit
aquells que fonamenten l'esmena que lamentablement ens
veim obligats a defensar al final d'aquest debat. Dic
lamentablement perquè el Grup Parlamentari Socialista
hagués preferit tenir l'ocasió de retirar-la i que aquesta
competència també fos exercida pel Consell Insular de
Mallorca. Però el Consell Insular de Mallorca va rebutjar
aquesta competència, va votar majoritàriament el rebuig
d'aquesta competència amb pràcticament els mateixos
termes i econòmicament són els mateixos, excepte petites
variacions que no afecten la part més substancial de
l'argumentació, el passat dia 3 de juny del 1996. Per què?,
en el debat que allà es va suscitar, es varen dir alguns dels
arguments aquí exposats. En primer lloc, per desequilibri,
jo aprofitant que el Sr. Matas és aquí, -en el moment
anterior del debat no hi era-, li voldria posar aquí (...)
tribuna un argument, finançament per habitant, Mallorca,
333 pessetes per habitant, Menorca, 907, Eivissa, 865. Jo no
sé què faria vostè com a president de la Comunitat
Autònoma davant una transferència que vengués de l'Estat
amb una dotació que tengués aquesta diferència tan
fonamental quant al finançament per habitant. Si tenim en
compte, a més, que les altres dades, les dades que fan
referència a la competència, pes específic de Mallorca, no
només en relació a la població, sinó amb les places
hoteleres, 73% pràcticament, 70% de les places turístiques
totals, 72% de les estades turístiques, i el 75% de les places
d'oferta turística complementària, en canvi, un finançament
del 60%. És un desequilibri que sotmetria al Consell Insular
de Mallorca a una situació que ja és difícil, d'haver de
gestionar amb una insuficiència financera evident aquesta
competència. Com hem arribat a aquest finançament?, a
través d'una estranya manipulació de les variables
redistributives, no hi ha altra explicació, ja he al•ludit
pobresa relativa, Mallorca, amb el 72% de la renda i el 80%
de la població, ha tengut un índex de pobresa relativa en el
cost efectiu negatiu. Jo no puc entendre com
matemàticament això és possible, tenint menys renda,
menys percentatge de renda que percentatge de població,
l'índex de pobresa relativa ha sortit negatiu. Com tampoc no
puc entendre que hagi sortit zero el seu percentatge relatiu
a insularitat. Mallorca, no és una illa, aquesta és la
conclusió.

L'article 36 de la Llei de consells insulars és molt
important, és el que justifica un increment absolutament
indiscutible per part del Grup Parlamentari Socialista del
finançament a les illes de Menorca i Eivissa, està molt clar.
L'article 36 diu que "en aquelles illes allà on el servei
transferit no està implantat, tendran un finançament
addicional", però no a costa de les altres illes, sinó un
finançament addicional que pot (...) a costa de l'increment
del finançament de la Comunitat Autònoma o de l'increment
del finançament que la Comunitat ha de donar per la
descentralització administrativa, però no a costa de les altres
illes. Per què?, perquè el Consell de Mallorca no podria
oferir la competència, ni tan sols en termes d'igualtat,
respecte a com ho fa el Govern de la Comunitat Autònoma,
sense entrar a discutir o criticar si ho fa bé o si ho fa
malament, simplement no es podria atorgar el servei (...).
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Els ingressos que es descompten als distints consells insulars,
a més, resulta que hi ha un greuge comparatiu que és aquella
correcció que s'ha imputat al cost efectiu, a l'hora de descomptar
els ingressos no s'imputa, a l'hora de descomptar els ingressos es
descompten els proporcionals, els que efectivament es realitzen
a cadascuna de les illes, així multiplicam el factor de greuge de
la situació en relació a Mallorca. Costos indirectes, això és greu
per a les illes, això sí que no és un problema exclusivament de
Mallorca, 10 milions de pessetes per cobrir els costos indirectes
de les tres illes. És senzillament miserable, no es pot tenir un
director general, no es poden incrementar els suports
horitzontals, econòmics, jurídics, etc., que, en aquests moments,
la Conselleria de Turisme, exercint aquesta competència, té en
el Govern de la Comunitat Autònoma, 10 milions de pessetes per
a les tres illes, -dels quals, a Mallorca, 5.900.000-, és
absolutament impossible cobrir l'increment de feina, de cost
efectiu que significa pel Consell Insular de Mallorca l'exercici
d'aquesta competència.

La manca de mitjans materials, també n'hem parlat, això és
un incompliment flagrant de la Llei de consells insulars, per tant,
ens trobam davant una competència que el Consell Insular de
Mallorca, per totes aquestes raons, va dir que no vol. Jo vull
demanar a aquesta cambra que respecti la voluntat del Consell
Insular de Mallorca. Jo els deman, als diputats de la majoria, que,
en nom del Consell Insular de Mallorca, comprenc que per
vostès pot ser difícil acceptar la negativa a un projecte de llei
elaborat pel seu govern, aprovat per la seva majoria en aquest
parlament, els deman l'abstenció perquè el Consell de Mallorca
pugui complir la seva voluntat, perquè el Consell de Mallorca
pugui organitzar la seva tasca en relació a les competències que
té assumides, exactament, com el seu govern legítim ho té
decidit. Deman aquesta abstenció i, a continuació, els
demanarem, si vostès tenen a bé abstenir-se en aquesta votació
i permetre el compliment de la voluntat del Consell de Mallorca,
una renegociació, una (...) més endavant, i si no ho volen, a una
altra legislatura, amb unes altres majories, ja ho farem, d'aquesta
competència que el Consell Insular de Mallorca vol assumir,
però ho vol fer amb condicions financeres correctes. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Mixt?,
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida?, Sr. Grosske, té la paraula

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres feim,
bàsicament, nostres els arguments exposats pel Sr. Quetglas.
Hem dit, al llarg del debat, que no tenia cap sentit continuar
amb el ritual del debat i de les votacions quan, per part de
tots, s'havia reconegut, no només que faltava documentació,
sinó que amb això s'incomplia la Llei dels consells insulars,
així con ha dit reiteradament el Sr. Orfila. Ara, sembla ser
que entrarem en un segon escenari de la comèdia que és un
conflicte institucional, que, a més, la nostra legislació no
preveu adequadament. És a dir, ara supos que posarem
precedents en el sentit (...) quan aquest parlament aprova
una llei de transferència i un consell no la vol. No tenim
mecanismes sòlidament i depuradament establerts per
contemplar aquesta situació. Per tant, jo crec que entrarem
en una situació prou desagradable, independentment de si
l'esmena s'aprova o no s'aprova, -jo crec que s'hauria
d'aprovar per respecte a una resolució del Consell Insular de
Mallorca-, no es tanca el tema, vendrà aquest conflicte
institucional. Crec que aquesta sessió parlamentària,
realment, passarà a la història d'aquest parlament com a una
sessió francament desgraciada, almanco pel que fa a aquest
projecte de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, Sr. Sampol, té vostè la
paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una petició dolorosa,
és molt dur haver de demanar al Parlament que voti perquè
aquesta competència no arribi a l'illa de Mallorca. Jo el que
deman és que aquesta llei, -encara hi som a temps-, no
s'aprovàs íntegrament i féssim una negociació intentant que
es pogués aprovar per unanimitat. Vull dir, però, que si no
hi ha aquest gest per part del grup majoritari, evidentment,
votarem a favor d'aquesta esmena perquè ja són massa
vegades que es produeix aquest fet. Sincerament, nosaltres
no entenem el que ha passat històricament amb el Consell
Insular de Mallorca en aquest procés de transferències, va
passar amb cultura i esports, va passar amb urbanisme, ha
passat amb temes socials, i cada vegada Mallorca surt
greument discriminada. El Sr. Quetglas ha aportat unes
xifres, encara n'hi ha unes altres a la llei, per exemple, el
capítol..., el càlcul del cost efectiu, el capítol 6 preveu per
a Mallorca unes inversions de 61 milions de pessetes, per a
Menorca i Eivissa, en conjunt, 72. És a dir, que Menorca i
Eivissa, amb un 20% de la població, necessiten, segons
aquest projecte de llei, 11 milions més d'inversió que
Mallorca. Com és possible això?, que un 20% de la població
necessiti, segons aquest projecte de llei, 11 milions més
d'inversió que Mallorca, com és possible això, que un 20%
de la població, que un 25% de l'oferta turística total
necessiti 72 milions de pessetes d'inversió i Mallorca només
necessiti 61 milions de pessetes?, és incomprensible, no es
pot entendre. Una altra dada, sumant el capítol 1 i 2,
Mallorca necessita 132 milions de pessetes, pràcticament,
reb una transferència líquida de 126 milions de pessetes, és
a dir, hi ha un dèficit de 6 milions. Evidentment, suposam
que les sancions i taxes ho cobririen, però té un dèficit de 6
milions.
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Què passa a Menorca i a Eivissa? A Menorca el capítol 1 i 2
són 24 milions i en reb 42 de transferència líquida, és a dir, té un
superhàbit de 18 milions de pessetes per finançar el capítol 1 i 2,
només amb la transferència líquida. A Eivissa, millor encara, el
capítol 1 i 2, 32 milions, reb una transferència líquida de 51
milions, és a dir, sobren 19 milions de pessetes. Per pagar
personal i despesa corrent, amb aquesta proposta, Mallorca ha
d'afegir 6 milions de pessetes, Menorca en guanya 18, Eivissa en
guanya 19. Això és indefensable, això no té la més mínima
justificació. Jo no sé realment el que ha passat, perquè, fins i tot,
no crec que sigui de color polític, perquè quan governava el
Partit Popular amb majoria absoluta, amb el Sr. Verger, va passar
exactament el mateix. Jo no sé si és que som els hereus d'una
guerra que hi havia dins el Partit Popular, no entenc la visió que
sempre han tengut vostès, aquesta relació Govern-Consell Insular
de Mallorca, no té cap explicació. Avui, crec que emetrem el vot
més dolorós que mai hem pogut emetre, com a mínim, els
diputats del Grup Nacionalista-PSM, però no queda més remei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Marí i Calbet, té vostè la
paraula.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Jo no entraré dins dels articles
econòmics perquè ja s'han discutit. Estam discutint una sèrie
d'esmenes que demanen suprimir el nom de Mallorca de la llei.
Jo crec que la Llei de consells insulars defineix perfectament
quin és el mecanisme, per un acord plenari, amb majoria
absoluta, el que fa que un consell no rebi les competències.
Aquest requisit no es va complir, però he de dir més, jo consider
que aquest requisit, que es fa en aquell moment que es va fer, és
una declaració d'intencions més que una acceptació final d'una
cosa que no sabem com acabarà. Jo mantenc que si un consell
insular no vol unes competències, no podem fer que les agafi. Ho
tenc molt clar. Al Sr. Sampol, li diré que aquestes diferències
són, precisament, el que havia dit abans. Si vostè mira el
personal que es transfereix al Consell Insular de Menorca, al
d'Eivissa, veurà que hi ha una quantitat de personal que fa falta
per muntar un (...), com pot ser un lletrat, un arquitecte, etc.,
aquesta és la diferència. Perdoni, si m'he dirigit a vostè i no (...)
la paraula per fer-ho, havia de contestar al Sr. Quetglas, crec que
li he contestat. He d'anunciar que jo no vull imposar, crec que el
meu grup tampoc, res a cap illa, per això, el Grup Parlamentari
Popular s'abstendrà. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam, idò..., molt breument, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sincerament, jo vull agrair al
Grup Parlamentari Popular la seva actitud, en nom del Grup
Parlamentari Socialista, i excedint-me, sense cap dubte, de
les meves funcions, en nom del Consell Insular de Mallorca.
Crec que és una aportació a l'equilibri institucional, a la
recuperació del diàleg, honradament i sincerament li agraïm
aquesta postura. Quant a la seva preocupació perquè la Llei
dels consells insulars pugui quedar tocada, em sembla que
tècnicament no té sentit. És una llei tan valuosa com la dels
consells insulars, és posterior i, per tant, no hi ha cap raó per
no poder fer una transferència no horitzontal. Insistesc, no
vull rompre..., em sap greu que arribem a aquesta votació i
que aquesta esmena hagi de prosperar, ens hagués agradat
més haver-la retirada. Però, ja que no ha estat possible, en
qualsevol cas, agraïm l'actitud del Grup Parlamentari
Popular. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam, idò, a votar aquesta esmena.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena
genèrica acabada de presentar, defensar i debatre, 5601, es
volen posar drets, per favor? Poden seure.

Vots en contra de l'esmena, es volen posar drets?

Abstencions, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Vots a favor, 27; en contra, cap; abstencions, 30. Queda
aprovada aquesta esmena.

Procedeix, -amb totes les seves correccions i
conseqüències que veurem més endavant-, ara, en
compliment de l'article 24.6 de l'Estatut d'Autonomia,
efectuar una votació final única per tal que la majoria
suficient s'assoleixi pel vot favorable, computant de manera
separada dels parlamentaris que representin, si més no, dues
illes diferents. S'ha de tenir present que l'esmena que acaba
de ser aprovada queda incorporada en aquesta votació final,
és a dir, es vota amb la seva incorporació de supressió de tot
el que fa referència a la transferència al Consell Insular de
Mallorca. Hi ha algun dubte al respecte?, per tant, en
conseqüència, passam a votar per l'illa de Mallorca.

Senyors portaveus, hi ha algun dubte?

Vots a favor, dels diputats de l'illa de Mallorca, entorn
al dictamen final d'aquesta llei, es volen posar drets, per
favor? Poden seure, gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure
gràcies.
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Abstencions?

Vots a favor, 15; en contra, 16; cap abstenció.

Senyores i senyors diputats de l'illa de Menorca que votin a
favor, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Abstencions, es volen posar drets?

Vots a favor, 7; en contra, 6; cap abstenció.

Senyores i senyors diputats de l'illa d'Eivissa i Formentera
que votin a favor, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 8; en contra, 5; cap abstenció.

Atès els resultats de la votació, aquesta presidència proclama
que l'aprovació d'aquesta llei ha obtengut la majoria qualificada
establerta a l'article 24.6 de l'Estatut d'Autonomia. Queda
aprovada, en conseqüència, la Llei d'atribució de competències
als consells insulars en matèria d'ordenació turística,
correspondrà als serveis jurídics de la Cambra fer la seva
adaptació en funció de les esmenes aprovades.

Per altra banda, esgotat aquest punt de l'ordre del dia, ja que
el següent projecte de llei té una vinculació amb aquest que
acabam d'aprovar, aquesta presidència suspèn la sessió per un
temps de cinc minuts, -passarem a votar tot d'una-, per clarificar,
amb els portaveus i amb els serveis jurídics de la Cambra, la
tramitació d'aquest projecte que ha estat pràcticament consensuat
al cent per cent i, per tant, el seu debat serà molt breu. Se suspèn
la sessió.

II.- Debat del Dictamen de la Comissió de Turisme del
Projecte de Llei RGE núm. 2312/95, pel qual es crea i regula el
Pla de modernització de l'oferta turística complementària
(restaurants, cafeteries, bars i similars) de les Illes Balears.

Recomença la sessió, ja que la Llei que acabam d'aprovar de
traspàs de competències en matèria d'ordenació turística altera de
manera substancial una sèrie d'articles del projecte de llei que, en
aquests moments, hauríem de debatre, d'acord amb els ponents,
i en aplicació de l'article 68, deman a la Cambra si té algun
inconvenient per fer una alteració de l'ordre del dia i suprimir
aquest segon punt de l'ordre del dia, perquè aquest projecte passi
novament a la comissió corresponent per fer una lectura i
introduir totes les modificacions a les quals haurà d'estar
forçosament subjecte degut a la Llei anteriorment aprovada. Hi
ha algun inconvenient per alterar l'ordre del dia?, per tant, se
suprimeix de l'ordre del dia el punt número 2, aquest projecte de
llei, aquest dictamen tornarà a passar a la comissió pertinent amb
el compromís que es pugui fer dins els propers dies, en els
plenaris de dia 18, 19 o 20.

III.- Debat de les propostes de resolució que es presentin
al II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones 1996-1999.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, debat i
aprovació, si pertoca, de les propostes de resolució del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, Grup Parlamentari
Nacionalista, Grup Parlamentari Socialista i Grup
Parlamentari Mixt entorn al Pla de la dona. Amb la lectura
d'aquest, encara que la defensa de totes les propostes de
resolució es faci en una única intervenció per part dels grups
proposants, la votació es farà al final, en funció de l'ordre de
presentació d'aquestes propostes. Hi haurà una votació que
afectarà concretament a la proposta de resolució número 1
del Grup Mixt, número 1 d'Esquerra Unida i número 1 del
Partit Socialista perquè demanen la retirada o devolució al
Govern. Una volta votades, després, es procedirà a la
votació de la resta de les propostes de resolució. Per tant,
per defensar les propostes presentades pel Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Balanzat. La votació
es farà al final de tots els debats.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Propostes de resolució pel segon Pla de la dona. És
obvi que Els Verds hem de demanar, en primer lloc, la
retirada del Pla de la dona per diferents motius. En primer
lloc, com ja es va comentar a la compareixença de la
consellera i a diferents ponències, és un pla absolutament
inconcret, és un pla carregat de bones intencions però
moltes coses no queden clares, especialment els programes,
projectes. Per tant, ja que hi ha aquesta inconcreció, la
primera proposta nostra és la retirada.

En segon lloc, notam a faltar una memòria del primer
pla. És absurd entrar, debatre i aprovar un segon Pla de la
dona quan encara no sabem com ha anat el primer pla, no
sabem quins són els resultats i, per tant, la segona proposta
de resolució és que, abans de tenir aquest segon pla,
coneguem els resultats del primer.

En tercer lloc, deim que el nou pla que es faci ha d'estar
íntimament vinculat a la xarxa d'atenció primària dels
diferents municipis. Hem d'optimitzar tots els recursos que
tenim a la nostra comunitat, no només els que disposa el
Govern, per tal que l'atenció a la dona sigui real, efectiva i
eficaç, que el servei d'aquests projectes sigui el més
descentralitzat possible.
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En quart lloc, demanam que es creï la comissió balear de la
dona, amb participació plural, és a dir, de grups feministes, grups
de dones vinculades als sindicats, universitat, etc. Per tant, una
comissió on realment hi hagi una participació de tots els sectors
de dones de la nostra societat.

En cinquè lloc, demanam una tasca del Govern per tal que hi
ha hagi instruments reals de discriminació positiva per tal de
poder accedir a càrrecs polítics i a selecció de personal per part
de les dones.

En sisè lloc, demanam que la Comissió Interdepartamental de
la dona tengui un pes real de decisió, d'opinió, d'execució en els
diferents projectes de les diferents conselleries, que no sigui
simplement un instrument purament consultiu, sinó que realment
tengui un pes específic important i, per tant, que la tenguin en
compte a l'hora de decidir, elaborar i executar els diferents
projectes del Pla.

En setè lloc, demanam que tengui lloc una campanya de
sensibilització ciutadana sobre les desigualtats entre home i
dona, fent especial incidència en la corresponsabilitat a les
tasques domèstiques.

En vuitè lloc, pensam que hi ha d'haver uns criteris de
selecció i control dels projectes que puguin ser susceptibles de
rebre subvencions (...). Hem de saber molt bé a qui donam els
doblers i per què. 

En darrer lloc, pensam que del pressupost que pugui manejar
o que maneja la Comissió Interdepartamental de la Dona s'hauria
de destinar una partida, nosaltres hem dit simbòlicament el 0,7%,
per ajudar a grups i a col•lectius que duen endavant projectes per
millorar les condicions de vida de les dones del Sud, de les dones
dels països més pobres. Nosaltres pensam, modestament, que
aquestes propostes de resolució ajudarien a millorar el futur Pla
de la dona. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir? Per
part d'Esquerra Unida, per fixar la posició entorn a aquestes
propostes?, Grup Parlamentari Nacionalista, per fixar posició
sobre les propostes presentades?, sí, té vostè la paraula, Sra.
Diputada.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Només he d'anunciar el vot afirmatiu del nostre grup a aquestes
propostes i dir que les propostes de resolució dels números 2 al
9 són la conclusió o el resultat o (...) d'aquestes altres propostes
de resolució, per tant, tendran el suport de la segona fins a la
novena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, per fixar la posició?, té la paraula Sra. Diputada,
Sra. Maria Àngels.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

(...) solamente voy a decir que vamos a apoyar a todas
las propuestas del Grupo Mixto. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular, Sra. Ferrando, té vostè la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Balanzat, m'ha de permetre que li dediqui més temps, per
ventura, que als altres grups a la primera proposta, perquè
vostè és el primer grup que demana la sol•licitud de retirada
i devolució del pla, i per no reiterar-me, després, amb les
altres que han presentat els altres grups dedicaré més temps
a aquesta i potser no tant als altres. M'ha de disculpar, però
així no repetiré arguments, després.

La veritat és que des del Grup Parlamentari Popular no
esperàvem que des dels grups autodenominats progressistes
o d'esquerres diguessin que el pla elaborat pel Govern, un
pla d'igualtat d'oportunitats elaborat pel Govern, era un bon
pla, però tampoc no esperàvem que vostès demanassin la
retirada d'aquest pla i menys pels motius que han al•legat,
que bàsicament tots els grups han estat els mateixos, una
falta de concreció, una falta de temporalització, una falta de
previsió (...) i una falta de dotació pressupostària. Fins i tot
en aquesta cambra, per part de qualque grup polític, s'ha
arribat a dir que aquest pla no era un autèntic pla.

Idò anem a veure exactament què és el que pensam
nosaltres respecte d'aquest tema. Un pla és un projecte, un
projecte on es determinen uns objectius precisos, uns
mitjans com s'han d'utilitzar per aconseguir aquests
objectius i un termini. Llavors, què passa amb el II Pla? El
II Pla estableix uns objectius ben precisos, set objectius
bàsics i concrets que es desenvoluparan a través de 67
accions. Amb això (...) allò que estableix el IV Programa
comunitari d'acció que diu que les accions i recursos s'han
de concentrar en un nombre limitat d'objectius clarament
definits; això és el que s'ha seguit, que diu el IV Programa
comunitari, i això és que ha seguit el II Pla d'Igualtat
d'oportunitats. Altres comunitats autònomes han seguit
altres exemples. Per exemple, Madrid estableix tres
objectius generals i tretze específics; Andalusia, 21
objectius i 66 propostes d'acció; el Govern es veu que ha
triat destinar 7 objectius prioritaris i 67 accions que es
desenvoluparan. Nosaltres consideram que així la concreció
i la priorització estan ben determinades.
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Quant als mitjans que s'han d'utilitzar per dur a terme aquest
pla, el Govern s'ha compromès a destinar una dotació de 3.000
milions de pessetes per a la realització d'aquests objectius. Això
li hem de dir que és la primera vegada, jo desconec que cap
comunitat autònoma, dins el que és l'elaboració dels seus plans,
hagi fet una concreció d'aquesta determinació pressupostària;
Europa, i és el IV Programa, és la primera vegada que ho fa. Per
altra part, pel que fa a mitjans personals hem de tenir en compte
que l'acció primera del Pla diu que totes les conselleries actuaran
en les accions del Pla, però és que, a més, el Decret 30/96 de 29
de febrer que (...) la Comissió Interdepartamental de la Dona diu
que les unitats administratives del Govern prestaran un adequat
suport pressupostari amb mitjans humans i materials a la
comissió, i que les diferents conselleries contribuiran a finançar
les actuacions de la comissió; per tant, el que són els recursos
humans i els recursos financers també estan establerts.

Pel que fa als terminis, de l'any 96 a l'any 99. No puc
acceptar, com s'ha dit i com es dirà, segurament, també per part
d'altres grups parlamentaris, que es faci una temporalització de
cadascuna de les accions. No, perquè un pla té un termini
d'actuació i concretar cadascuna de les accions no es pot fer,
perquè moltes actuacions seran concretes però unes seran a més
llarg termini, i és que, a més, m'agradaria que em diguessin quin
pla de la dona a totes les comunitats autònomes o el Pla
comunitari estableix aquesta temporalització de les accions.

Hi ha un altre aspecte molt important, en tot pla, que és un
control. Els plans han de tenir una valoració periòdica de la
marxa a fi de realitzar els ajusts necessaris i les correccions que
siguin necessàries, també, per incorporar, en tot cas, noves
variables. És a dir, un pla no pot ser rígid i tancat, tots els plans
són així; idò aquest aspecte també està contemplat en el II Pla
d'Igualtat. L'acció segona diu: "Coordinar i realitzar el seguiment
de les accions i iniciatives que duguin a terme les respectives
conselleries en matèria d'igualtat d'oportunitats i elaborar un
informe anual a fi de verificar el grau de compliment dels
objectius establerts". Amb això també se segueix exactament el
que estableix el IV Programa comunitari, que també diu que la
comissió europea farà un informe anual per tal de verificar
quines són les actuacions que s'han duites i per, en qualsevol cas,
dur a terme els ajusts que siguin necessaris.

Per tant, nosaltres consideram, per tot el que li he dit, que el
Pla compleix perfectament totes les concrecions que són
necessàries en un pla i, per tant, això de la falta de
temporalització, de concreció, de priorització i de dotació
pressupostària no és dóna. I és que, a més, els deia que
m'estranya que hagin demanat la retirada perquè en aquest
parlament hem escoltat moltes vegades que es demana, per part
dels grups polítics, que se segueixin les línies i directrius que fa
Europa, que fan les altres comunitats autònomes i, precisament,
amb aquest pla, que allò que es pretén és seguir les directrius
marcades per Europa i també les directrius que segueixen les
altres comunitats autònomes, sembla que els sembla bé, i els dic
que anam dins les línies que estableixen les altres comunitats
autònomes i que estableix Europa. Per això nosaltres, el Grup
Parlamentari Popular, naturalment, no donarà suport a aquesta
retirada del Pla, ni per part seva ni per part dels altres grups. 

I per finalitzar només vull dir-li, perquè veig que ja el
temps és just, que li donarem suport, de totes les propostes
que vostè ha presentat, a la dues i a la sis. A algunes no les
donam suport perquè consideram que estan, potser, millor
redactades per altres grups polítiques que en presenten
algunes de semblants, i a les altres no les donarem suport
perquè consideram que ja estan contemplades en allò que
són les accions del Pla, per exemple la tercera està
contemplada a l'acció 3, la cinc està contemplada a l'acció
61, la set en l'acció 60 hi ha tota una àrea de sensibilització;
pel que fa a la 8, per exemple, en tema de subvencions,
vostè aquí no fa referència a subvencions (...) de la dona,
vostè fa referència a les subvencions; la descripció no ens
sembla correcta perquè vostè parla de subvencions en
general, no a aquelles que fan referència al tema de la dona.

I pel que fa al 0,7 li he de dir que ja ho vaig comentar
una altra vegada, que dins el decret d'ajudes al tercer món i
a la cooperació està previst que sigui un objectiu prioritari
donar prioritat a les polítiques d'igualtat d'oportunitats.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Balanzat? Moltes
gràcies.

Passam, idò, a la defensa de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears. Sr. Portella, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Un dels punts fonamentals
d'aquest II Pla d'Igualtat d'oportunitats és la conscienciació
i sensibilització de la societat respecte a accions positives o
polítiques d'igualtat. Si l'interès de la societat davant aquesta
possibilitat és el que s'expressa en aquests moment en el
Parlament, en aquesta cambra, ja hem de començar que serà
un pla difícil de dur a terme, perquè l'interès que es
demostra en aquesta cambra és relatiu, davant la discussió
d'aquest pla.

Com que tenim unes 40 resolucions i poc temps per
explicar-les totes i esperam que el Grup Popular les hagi
pogut llegir i estudiar i preparar, farem esment només
d'algunes i no intentarem explicar-les totes, perquè també
dels altres grups tendran coneixement perquè les han pogut
estudiar. 
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Nosaltres també demanam que es retiri el Pla, demanam que
es retiri perquè es torni a presentar. Està bé, estam contents que
es presenti un pla, el II Pla d'Igualtat, a Europa va pel IV
Programa europeu, Espanya pel tercer i comunitats autònomes
solen anar pel segon, més o manco. Està bé que es presenti.
Nosaltres trobam que hi ha motius suficients per demanar que es
torni enrera i es torni a presentar com creim que s'hauria de
presentar. I com creim que s'hauria de presentar? Primer, amb la
fonamentació dels objectius que volem assolir, i açò no és
possible sense fer una avaluació del Parlament de com ha
funcionat el I Pla; no és possible; tenim, d'una banda, l'enquesta
de la Universitat que dóna unes indicacions, ens dóna una
informació, ens posa en situació, però ens falta l'altra part, per
analitzar, que és la memòria-avaluació dins el Parlament de què
trobam que va anar bé, què trobam que va anar malament, què
trobam que hem d'impulsar, com es poden corregir problemes
que hagin sorgit en el primer, i açò no ho hem tingut, i la
consellera de Presidència ens va dir que durant la tramitació
d'aquest pla ens ho faria arribar; no ha arribat; no ha arribat, no
ho hem pogut valorar. Primer punt.

Segon punt: la titularitat de la titularitat de la responsabilitat
política. Les accions corresponen a una o altra conselleria o a un
altre departament, i és normal que, si des de l'oposició volem dur
un control d'aquestes accions, vulguem saber qui són els titulars
d'aquestes accions, qui les posaran en marxa, qui agafen els
compromís, i açò en el Pla tampoc no es diu, tampoc no se sap;
es pot intuir, però no es diu. 

Una altra qüestió seria quins instruments de coordinació i
cooperació amb la resta d'institucions públiques i privades es
poden establir per fer possible aquest pla. Les accions no ho
diuen, tampoc. En aquests moments hi ha ajuntaments que posen
en marxa plans municipals d'igualtat d'oportunitats. Hi ha el
Consell Insular de Mallorca que també prepara o estudia posar
en marxa un pla de Mallorca d'igualtat d'oportunitats. Hi ha
diverses actuacions que es posen en marxa, i ens trobarem, d'aquí
a uns mesos, amb tres o quatre plans sobreposats perquè no s'ha
previst un marc general, que seria la Comunitat Autònoma, creim
nosaltres, un marc general per coordinar, establir mecanismes de
cooperació, no només amb institucions, sinó també amb entitats
privades o entitats que fan feina en aquesta qüestió.

Un altre tema: per avaluar les possibilitats de posar en marxa
moltes d'aquestes accions hauríem de saber quins recursos hi ha
disponibles, recursos humans i materials, quins hi ha disponibles
ara i quin són necessaris; per tant sabríem quins recursos hem de
crear per posar en marxa moltes d'aquestes accions, i açò tampoc
no hi és, en aquest II Pla d'Igualtat d'oportunitats.

Una altra qüestió és la priorització dels objectius. Hi ha
7 objectius, 67 accions, però no en veim de prioritàries, i
està bé establir, creim nosaltres, prioritats a l'hora de veure
a on fa falta incidir més en el desenvolupament d'aquest pla.
També la manca d'un interlocutor social. És mal de fer
aplicar polítiques que tenen molt a veure amb la recepció de
la societat d'aquestes polítiques, la gran part són
sensibilització, fomentar la participació, fomentar
campanyes..., i no tenir en compte l'element d'interlocució
social, i és molt difícil, i no ens pot dir que no existeix o que
no es pot crear, però no hi és, aquest element d'interlocució
social. Per tant, també és un dèficit d'aquest pla.

I per últim, i més encara, la relació entre les
administracions que actuen; a part ja que tenguin o no
programes d'igualtat, les administracions actuants també
haurien d'estar implicades en aquest pla, i li pos per
exemple el Pla de la infància i adolescència amb risc, que
nosaltres hem lloat perquè està ben presentat; hi falta la
qüestió de finançament, com a aquest, li falta, però almanco
tots aquests aspectes que nosaltres li deim aquí en aquest sí
que hi són, i no entenc com des d'una conselleria o des d'una
responsabilitat política es pot dur un pla com aquell i des
d'una altra no es pot dur un pla que tengui la mateixa
dimensió i la mateixa concreció.

I en qüestions ja molt concretes, perquè sé que prest se
m'encendrà el llum groc, anem a passar a algunes
resolucions més particulars. La tercera és la necessitat de
crear una conselleria de Benestar Social. La primera; la
tercera en ordre, però també seria la primera d'aquestes
resolucions que, com veuen, n'hem presentat 45 perquè no
només demanam la retirada, sinó que presentam propostes
per millorar l'actual pla; com que sabem que la retirada no
serà possible... Es fa necessari crear aquesta conselleria de
Benestar Social on hi hagi aquestes polítiques de la dona i
altres polítiques socials en marxa.

Pel que fa a la priorització de les accions a realitzar,
nosaltres creim que la priorització s'hauria de determinar,
també d'acord amb el IV Programa europeu, en dues
qüestions bàsiques: fomentar la participació de les dones en
les entitats, en els circuits de presa de decisions, de
responsabilitat social, econòmica, cultural i política, i que
també s'hauria d'incidir molt en la qüestió de compartir les
responsabilitats i preses de decisions a l'àmbit domèstic, que
són els dos objectius principals que haurien de prioritzar, tal
vegada, damunt altres perquè són els fonamentals, trobam,
en aquests moment. 
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Una altra qüestió seria el finançament. Feim una proposta
molt concreta; s'ha dit que aquest pla tendrà darrere 3.000
milions de pessetes -a comissió i a ponència ja vam tenir resposta
d'aquesta proposició- ja que s'ha dit que hi hauria 3.000 milions
de pessetes per dedicar a aquest pla, nosaltres proposam que
aquests 3.000 milions de pessetes repartits amb els tres anys que
es desenvoluparà el Pla, passin a la Conselleria de Presidència i
des de la Conselleria de Presidència es vagin finançant
programes que presentin les conselleries o els departaments
respectius a l'hora de, dins la seva competència, presentar
programes. I a l'hora d'establir polítiques transversals i de
comprometre les conselleries a treballar en polítiques d'igualtat
tenim la Comissió Interdepartamental que és la seva missió, no
aquests 3.000 milions, no comprometi els 3.000 milions a obligar
altres conselleries a fer programes, sinó que sigui la Comissió
Interdepartamental que asseguri aquest compromís de cada
conselleria en el seu àmbit concret.

També demanam la remesa de la documentació relativa a la
valoració del I Pla d'Igualtat. També demanam el caràcter
pluriinsular en tot el que sigui informació, campanyes, que
gairebé mai no es té en compte, però que es tengui en compte en
aquest sentit, i el demanam també a l'hora de creure que
l'interlocutor social que fa falta és el Consell de Dones de les
Illes Balears i que tengui també, en aquest sentit, caràcter
interinsular.

El calendari previst creim que també és necessari. Els serveis
d'atenció primària vinculats en el desenvolupament de les
accions, d'atenció primària en els ajuntaments, vinculats al
desenvolupament de les accions que tenen una dimensió
municipal també creim que és necessari. A la número 11
demanam la creació del telèfon de la dona com a un servei
gratuït de 24 hores que tengui com a prioritat donar resposta
immediata, però vincular les demandes, les peticions, als serveis
presencials d'atenció a les dones, que no resolgui, mitjançant el
telèfon, una cosa que necessita una atenció presencial i un
contacte directe entre el servei que s'ofereix i la persona que el
demana.

També, quant a la informació que rebrà el Parlament, es parla
d'un informe anual, en el pla; nosaltres demanam que aquest
informe sigui semestral i que cada període de sessions hi hagi
una compareixença per explicar una memòria de les actuacions
realitzades a la comissió corresponent. També ampliar les
oficines de víctimes del delicte a Menorca i a Eivissa, ampliar-
les a tot l'àmbit interinsular. 

El fet que en moltes accions es dóna prioritat a l'establiment
d'accions en concret en els àmbits rurals, perquè hi ha una
realitat concreta que fa necessària aquesta major preocupació per
la dona dels àmbits rurals, nosaltres proposam que s'han
d'ampliar, també, a les zones turístiques, no només per a les
treballadores de les zones turístiques, que pateixen, tal vegada,
el nivell més alt de precarietat en el treball, laboral, i més alt de
necessitat, i també per a les turistes que vénen de visita aquí i
que no tenen connexió amb el món en què es troben i es poden
trobar necessitades d'assessorament, trobam que també en
aquests nivells s'han de posar actuacions en concret, ampliar el
marc rural a aquests dos marcs que també (...) igual que les
dones a zones de població immigrada a on també fa falta una
major aplicació d'aquestes mesures que hi ha en pla.

També, ja que el Govern ho insinua en el Pla, demanam
que en tres mesos es presenti un projecte de llei de fons de
garantia de pensions; ja que s'insinua, que es faci, que el
Govern dugui aquest projecte de llei de fons de garantia de
pensions. Que a l'hora de parlar del tractament
discriminatori de la dona en la publicitat, de la imatge
discriminatòria, es tengui en compte sobretot, també, en les
ofertes de treball que puguin ser discriminatòries per a les
dones. Quant a altres sectors, nosaltres que feim una crítica
de la valoració generalista de la dona en aquest pla trobam
que hem d'incidir en sectors concrets, i moltes de les
propostes de resolució fan referència a açò, que moltes de
les accions que es pretenen es dediquin a les dones, encara
que amb familiars, que viuen totes soles, com a un sector
concret. I un altre sector concret, amb la problemàtica de la
prostitució a les Illes Balears, tant amb l'elaboració d'un
estudi de situació com amb accions concretes o amb la
problemàtica de les dones recluses, l'estudi de la
problemàtica concreta i accions concretes per realitzar en el
marc, en l'espai humà en què viuen aquests tres o quatre
sectors de la població femenina a les Illes Balears.

Igualment, a l'acció 31 trobam que la referència en el
tractament de la situació de les dones embarassades ha
d'estar més contingut en aquest pla, davant el contingut de
l'acció 36 l'ampliam dient que ha de garantir a totes les
dones embarassades l'atenció sanitària, educació de la
maternitat, preparació del part que necessiten durant
l'embaràs i els primers anys següents. També en la qüestió
de fomentar l'humanització del servei a la dona, del servei
que rep la dona durant el part, fer-lo humà a molts de
centres públics, assegurar la presència de la parella, no
només en el moment del part sinó en tot el procés, cosa que
sabem que, encara avui, va en funció de l'humor, moltes
vegades, de la persona que ho pot permetre o no ho pot
permetre...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Quant a mesures en esports, que també hi hem posat un
cert interès, fomentar el llenguatge no sexista en la
informació esportiva, que és un dels punts a on més
contínuament s'emet llenguatge sexista, fomentar el
llenguatge no sexista en la informació esportiva, que
l'oblidam i és una informació fonamental que arriba a un
gran gruix de la població. Assegurar la participació de les
dones en l'esport, no només amb el voluntarisme que
expressa el Pla, sinó vincular, amb les subvencions, entitats
i federacions esportives, vincular amb les subvencions a
accions concretes de participació de la dona en l'esport i
també vincular el compromís del Govern balear a l'hora de
fer grans esdeveniments femenins; aquests dies es parla de
la Final Four de bàsquet masculí, del "Tour" de França
masculí, de la "Copa Davis" masculina, grans
esdeveniments esportius femenins, que s'obliden
contínuament, n'hi ha qualcun, però s'obliden contínuament
i només pensam en grans esdeveniments masculins.
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També igualment substituïm l'acció 64, que creim que és
interessant substituir-la per una altra que diria: "Reconeguda la
transcendència, no només personal, sinó també social de la
maternitat, s'ha de vetllar perquè la funció de la dona en la
procreació no sigui motiu de discriminació i, per açò, denunciar
les decisions que en el món laboral puguin anar en contra de les
dones per aquest motiu". Existeix encara discriminació, malgrat
hi hagi permisos i tal, existeix discriminació; si una dona va a
cercar feina li demanen en quina situació està...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, jo ho lament molt, però el temps està passat.
Vostè ho coneix perfectament i li don 20 segons ja per acabar; si
no li hauré de retirar la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Seran 20 segons per agrair la paciència al President d'aquesta
sala i esperar que en la contrarèplica pugui aprofitar per
aprofundir una mica.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar posicions, pel Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Simplement per anunciar que Els
Verds i Unió Mallorquina donarem suport a totes les propostes
de resolució presentades pel Grup d'Esquerra Unida. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, Sra. Bover té la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. També volem anunciar el sentit positiu
del nostre vot a les propostes de resolució que ha presentat el
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, ja que ens sembla una
manera d'enriquir més el II Pla d'Igualtat de la dona. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Socialista, té vostè la
paraula.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Quiero decir que apoyaremos
todas las propuestas de Izquierda Unida excepto la número
3 i la número 17, donde nos abstendremos por entender que
la 17 podría afectar a la (...) del Código Civil. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular, Sra. Ferrando té vostè la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que resulta bastant
difícil ja que jo tenc menys temps que vostè, Sr. Portella,
per fixar la posició a 46 propostes que vostè ha fet. Jo
només faré un poc de repàs i a qualcuna no li contestaré
perquè contestaré els altres grups, i em sap molt de greu no
poder-li contestar a totes i només fixaré la posició damunt
una sèrie..., un poc el que és la filosofia. Jo li he de dir que
estic un poc preocupada perquè no compartesc amb vostè -i
realment en altres temes estaria molt contenta i supòs que és
normal- però en aquest tema em preocupa perquè no
compartesc un poc la filosofia que vostè ha plasmat en
aquestes propostes de resolució. 

La idea prioritària; vostè em parlava (...) objectius; hi ha
7 objectius, jo crec que són poquets, no són molts.
L'objectiu prioritari i l'objectiu també de la Unió Europea és
la idea del (...), és a dir, integrar les polítiques d'igualtat
d'oportunitats a les polítiques generals. Això és la idea
fonamental, en allò que hem d'aconseguir anar avançant;
encara és necessari que hi hagi organismes d'igualtat
d'oportunitats i, per desgràcia, hauran d'existir encara durant
molt de temps, i segurament aquest pla no serà el darrer pla,
n'haurem de fer encara molts, vostè ho ha dit; Europa va pel
quart, a nivell nacional van per tres i conferències mundials
n'hi ha hagudes quatre, també; vull dir que n'hi haurà
d'haver moltes més. Però l'objectiu que se cerca -i això es va
dir a Pekin i es diu en el programa comunitari- és que les
polítiques d'igualtat d'oportunitats estiguin integrades en les
polítiques generals, i en moltes de les propostes que vostè
ens fa aquí anam totalment al contrari; però és que el Partit
Socialista també li ha anunciat que no votarà a favor de la
proposta número 3; és que nosaltres, d'una de les coses que
realment estam orgullosos és precisament que la Comissió
Interdepartamental de la Dona hagi estat integrada dins
Vicepresidència i dins la Conselleria de Presidència, perquè
no volem que estiguin totalment eradicades dins Benestar
Social, jo vull un tracte igualitari, no vull un tracte especial,
per a les dones, vull que les dones, pel fet de ser dones, no
tenguin problemes i consider que si les incloem dins el que
és la Conselleria de Benestar Social, que és el que ha vengut
passant -és normal, perquè encara la dinàmica no s'entenia
molt bé- no em sembla que sigui correcte.
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Quant al tema que vostè diu que aquest pla no perfila
l'escenari de futur que es vol dissenyar, jo crec que sí; potser és
vera, que és massa (...), però no hem de perdre l'oportunitat que
a través d'aquestes accions es puguin dur a terme.

Un altre dels aspectes a què vostè ha fet referència és el tema
de la cooperació i que no hi ha un interlocutor social. Això no és
que no es digui en el Pla, en el Pla està contemplada tota una
àrea de cooperació i de relacions, és a dir, no es descarta. Consell
de Dones n'hi ha un, hi ha el Lobby de Dones, hi ha molts
d'intelocutors; no és que es descarti, potser no està especificat
que es crearà un consell de dones, però això no descarta la idea
que es pugui establir un interlocutor i, de fet, per sort o per
desgràcia, ja ho vaig dir en ponència, en aquesta comunitat
autònoma no tenim molts de números d'associacions, no només
en dones, sinó en altres, amb la qual cosa la relació entre la
Comissió Interdepartamental de la Dona i aquestes
organitzacions es pot produir perfectament. De totes formes vull
dir que no es descarta.

Quant al tema dels ajuntaments, que es vagin fent plans
d'igualtat, aquí, en el Pla, també es preveu que hi hagi una
coordinació i, de fet, em sembla que s'aprovarà una proposta
presentada per un altre grup de mantenir aquestes relacions amb
els ajuntaments i amb els consells insulars, però el fet que els
ajuntaments o els consells insulars facin plans d'igualtat ens
sembla perfecte, però no deixa que vagin desencaminats; això
seria el mateix pensament que si l'Estat ens digués, a les
comunitats autònomes, que no podem fer plans si no anam baix
la seva coordinació. Ha d'existir, la col•lisió no, el seu manto
protector, per dir-ho de qualque manera, és a dir, col•laboració i
coordinació existeix, per cadascun té competència, en el tema de
dona tothom ho pot fer i jo crec que des del Grup Parlamentari
estam molt contents que tothom en faci. I ja que vostè ha
esmentat el consell insular, li diré que llegissin bé les propostes
que ha fet el consell insular; la falta de concreció, la falta de
temporalització, la falta de dotació pressupostària a mi
m'agradaria que em diguessin a on és, tot això que han estat
criticant i que segurament continuaran criticant els altres grups
parlamentaris, m'agradaria que em determinassin, en el pla que
ha presentat el consell insular, en aquests temes d'igualtat a on
són, perquè clar, és molt fàcil demanar que es facin segons
quines coses quan no es governa que quan es governa, però bé...

Com que segurament tenc molt poc temps, li aniré dient un
poc les propostes que sí, que votarem a favor, perquè a algunes
li vull presentar una transacció. Per exemple, la 14, allà on vostè
diu que demana que es presenti la memòria, si vostè modifica
allò de semestral per anual li donaríem suport; hem posat anual
perquè així ho estableix el pla comunitari i perquè en mig any és
molt difícil presentar una memòria. Allò que sí li admetríem és
que després es doni compte al Parlament de les actuacions que
s'han fet. Si vostè no admet que l'informe sigui anual, no li
donaríem suport. Pel que fa a la 19, de denunciar les ofertes, sí
que n'hi donarem. 

Una altra seria la seva proposta de resolució número 20
que, en lloc de ser una proposta de substitució a l'acció 18
sigui una proposta d'addició, perquè el contingut que vostè
planteja aquí no és el mateix que el contingut que s'ha
volgut donar a l'acció 18; l'acció 18 ens sembla acceptable
però no de substitució, sinó d'addició d'una proposta.

Després li he de donar una explicació especial a la 15,
per què no li votarem a favor el tema de l'oficina d'ajuda a
les víctimes; no és que estiguem en contra, però no
consideram que s'hagi d'especificar dins el Pla, perquè no
feim referència a cap servei en particular i vostè sap que
l'oficina d'ajudes a les víctimes és un servei concret que té
el Govern; per tant, si ho féssim amb aquest ho hauríem de
fer amb uns altres. Estam totalment d'acord amb el fet que
s'implantin aquests serveis, però no li donarem suport per
aquest únic motiu. 

Algunes de les propostes que vostè ha plantejat tampoc
no les donarem suport perquè consideram que fins i tot
vostè mateix les repeteix de diferents maneres a uns llocs i
a uns altres. Algunes tampoc, perquè consideram que vostè
atribueix aquí actuacions que no correspondrien a la
Comunitat Autònoma, sinó que serien de l'Estat, una d'elles,
precisament, a allò que ha fet referència el Grup
Parlamentari Socialista del fons de garantia; pot ser que es
digui que s'ajudarà, però no crear un fons de garantia; això
correspon a l'Estat i, de fet, vaig anunciar ja a la ponència
que sabíem que l'Estat estava preparant algunes de les
propostes.

I les altres consideram que potser també presenten una
millor redacció aquelles que han presentat els altres grups
polítics. Per tant, per concretar, donarem suport a la 12, a la
13, a la 14, a la 19, a la 20, a la 26 i a la 40. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Acabades aquestes
intervencions, s'ha produït, per part del Grup Parlamentari
Popular, dues propostes de transacció; la que fa referència
a la proposta de resolució número 14, substituir "semestral"
per "anual". L'accepta? No és acceptada. Moltes gràcies.

I després n'hi ha una altra que fa referència a la proposta
de resolució número 20 que, en tost de dir "substituir" ha de
ser d'addició. Tampoc no és acceptada. Moltes gràcies.

Conclòs el debat, passam a les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sra.
Catalina Bover, té vostè la paraula.



2364 DIARI DE SESSIONS / Núm. 60 / 29 de novembre del 1996

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
per a nosaltres un pla d'igualtat de la dona hauria de tenir uns
punts a tenir en compte. Per exemple, un d'ells seria que les
diferents administracions han de dur a terme una política
específica de cara a la dona. Uns objectius d'aquestes polítiques
haurien de ser, un d'ells, la incorporació de la dona a la vida
social, a la vida laboral, a la vida política, i un dels instruments
que ens servirien per dur aquest objectius a terme seria la
discriminació positiva. 

Per nosaltres el Pla de la dona hauria d'establir uns punts
bàsics, unes prioritats, uns terminis de compliment i uns recursos
pressupostaris. Els àmbits mínims d'actuació haurien de ser
aquests que ara passaré a dir; uns d'ells seria l'àmbit de salut,
promoció de la salut, programes concrets en educació per a la
salut, a nivell d'educació sexual, alimentació, educació física i
esport, prevenció de toxicomanies, salut mental, higiene laboral,
i es podrien emprar perfectament els instruments dels centres de
planificació familiar si estiguessin a la xarxa d'atenció primària.
A nivell de l'àmbit d'educació, s'hauria de garantir un futur
d'igualtat. També s'hauria de potenciar una política d'educació
permanent de la dona. Pel que fa a l'àmbit del treball, tots som
conscient que els dones som el col•lectiu més desfavorits en el
món laboral; índex d'atur, nivell de precarietat, estacionalitat, són
tres punts que sempre trobam en el col•lectiu de dona en el món
del treball. I a nivell de benestar social, específicament, s'hauria
d'actuar amb unes polítiques pels col•lectius de dones amb
problemes específics. 

Ens trobam amb el fet que en el II Pla d'Igualtat de la dona
que avui hem presentat, o debatem, les propostes de resolució
dels diferents grups polítics, en el Pla de la dona que ens ha
presentat el Govern, segons el nostre grup es planteja o es
planifica molt bé allò que es vol fer, les accions i objectius. Però
per a nosaltres, com ja vàrem debatre a les ponències i a les dues
comissions, hi ha uns altres elements que no s'han tengut en
compte: qui durà a terme aquestes actuacions?, quins
organismes, quines institucions, quins agents socials?, quan es
duran a terme aquestes accions i objectius?; per nosaltres aquest
quan és indeterminat; hi ha una carència de temporalització i no
només pel que fa a temps, sinó en priorització d'objectius i, per
tant, d'accions a dur a terme. Com es durien a terme aquestes
accions i objectius?; no hi ha una concreció en actuacions amb
altres administracions; com es vehiculen els projectes i
instruments per canalitzar aquests projectes i programes?, com
ho farem arribar als col•lectius de dones marginals?, no només
a nivell social, sinó a la dona que no és conscient ni sap de la
seva pròpia marginació, i, com no, tampoc no es té en compte el
pressupost, el finançament propi de cada projecte. També trobam
a faltar una indefinició de programes que ja estan en marxa i
tampoc no es preveu incloure nous programes. 

Per tant, aquesta justificació és en la qual hem basat la
nostres propostes de resolució que hem presentat. Nosaltres
trobam necessària la creació de l'Institut Balear de la Dona,
essent un organisme que assessori la Comissió
Interdepartamental de la Dona. Trobam necessària, també,
una comunicació al Parlament a partir de la memòria del I
Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les dones, ja que és
necessària una evolució d'aquest I Pla. 

És necessari, també, un òrgan de consulta que integri
federacions, institucions i organitzacions que treballin en el
tema de la dona amb la finalitat de ser un fòrum de debat i
participació. Per nosaltres un punt interessant és que en el
si de la Comissió d'Assumptes Institucionals es pugui fer un
seguiment del grau de compliment d'aquest II Pla d'Igualtat
de la dona. La dotació pressupostària que cada conselleria
destina al II Pla d'Igualtat per a les dones també és necessari
que s'especifiqui; malgrat no hi hagi cap pla d'igualtat de la
dona que ho contempli no creim impossible que es pugui
realitzar aquesta concreció pressupostària. Els projectes i
actuacions concrets que realitzarà cada conselleria és
necessari, també, que es determinin, ja que aquestes
actuacions, per nosaltres, creim que responen a uns
objectius plantejats en el II Pla d'Igualtat de la dona.

És necessari, també, establir instruments i criteris
d'avaluació per valorar el grau de compliment del II Pla
d'Igualtat d'oportunitats de la dona, ja que no es va fer així
en el I Pla d'Igualtat i, per tant, jo crec que és necessari
poder determinar aquests instruments per després poder fer
aquesta valoració. 

És oportú, també, incrementar el servei d'informació i
assessorament a la dona de tal manera que arribi a Mallorca,
Menorca, Eivissa, a totes les zones de Mallorca perquè,
preferentment, si ens adonam sabem que aquestes zones,
aquests serveis d'informació estan ubicats aquí a Palma. 

És necessari, també, establir una coordinació entre el
Govern, consells insulars i ajuntaments per tal d'aprofitar la
xarxa d'atenció primària i altres infraestructures que ja
existeixin, amb la finalitat d'apropar a la dona els projectes
i actuacions del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

Vull anunciar al Plenari que la votació de les propostes
de resolució, tal com va aquest debat, tendrà lloc a les 19,45
o, en cas que no hagi acabat, immediatament després
d'haver acabat, i vull aprofitar la circumstància per dir que
quan l'hemicicle queda buit, és impossible poder seguir el
debat d'aquells que queden aquí dins si tots els diputats
romanen aquí a fora i alcen, més del compte, el to de veu. Jo
ho lament molt, però em veig amb l'obligació d'haver de
tornar insistir en aquest aspecte, degut al fet que sembla que
no es fa cas als requeriments. No és un problema de la
Mesa, no és un problema d'aquest parlament, i jo deman que
hi hagi sensatesa, seny i bon comportament per part dels
diputats. Hi ha espais suficients per no haver d'interrompre
una sessió, com ha passat ara, fa menys de dos minuts.
Moltes gràcies.
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Grups que vulguin intervenir? Per fixar la posició, Sr.
Balanzat té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Simplement vull anunciar el vot
favorable, a les propostes de resolució presentades pel PSM,
d'Unió Mallorquina i Els Verds. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. També vull anunciar el vot favorable
a totes les propostes de resolució i aprofit també per pronunciar-
me favorablement a les del Grup Mixt, que abans no havia tengut
oportunitat de fer-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Leciñena.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Solamente para decir que vamos a dar
nuestro apoyo a todas las propuestas de resolución presentadas
por el Grupo PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular, Sra.
Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
bé, jo no tornaré a entrar en el tema de la concreció o no perquè
tanmateix crec que això ho hem explicat tantes vegades en
comissió, en ponència, que aquí no tenim els mateixos criteris,
en aquest sentit i, per tant, no tornaré a reiterar que pel Grup
Parlamentari Popular consideram que tots aquests criteris que
vostè ens diuen de concreció, priorització estan contemplats; per
tant no hi entraré perquè veig que tanmateix no arribarem a un
acord i no val la pena continuar amb aquest debat.

Sí vull fer un poc més de referència al tema de les
memòries perquè també ho han fet els altres grups i aquí
voldria també donar una explicació: és cert que s'han de
presentar les memòries, és cert que la consellera es va
comprometre a això, i ho compartesc i, de fet, hem dit que
votaríem a favor d'una de totes les propostes de resolució
presentades pel Grup Mixt. De tota manera vull dir que és
cert, és necessària la memòria, però tampoc no impedeix
que el Pla sigui millor o pitjor per no haver presentat
aquestes memòries; jo crec que l'estudi que es va fer i que
crec que tots els grups parlamentaris tenen damunt la
situació de les dones, és un instrument bàsic i fonamental
per tal de partir de veure quines són les necessitats que
tenen les dones, tal vegada fins i tot molt més vàlid -no neg
allò de les memòries, dic això per endavant- que potser les
memòries d'allò que s'hagi realitzat en el I Pla perquè,
precisament, en aquest estudi eren les mateixes dones les
que parlaven i deien quines eren les seves problemàtiques
i les seves necessitats i, fins i tot, comparades amb la
situació dels homes, perquè tots hem de saber que la nostra
comunitat autònoma, per sort o per desgràcia, per exemple,
en temes de treball la situació de les dones és bastant més
favorable que a la resta de comunitats autònomes, però clar,
si també la comparam respecte a les dels homes, veim que
la situació és millorable. Per tant, aquesta comparació entre
homes i dones era molt vàlida i crec que aquest estudi, si bé
no és total, és necessari fer la memòria, crec que era una
eina molt important per tal d'establir quins eren els objectius
del Pla.

Quant a allò de crear l'Institut Balear de la Dona, que he
vist que també ho demanen els altres grups, ja s'ha dit en
diverses ocasions que, avui per avui, el Govern i el Grup
Parlamentari Popular que li dóna suport aposten per la
Comissió Interdepartamental de la Dona; mentre es duguin
a terme actuacions i hi hagi un organisme d'igualtat, altres
comunitats autònomes opten per comissió, direccions
generals, uns per instituts, uns altres per secretaries, llavors
és una altra opció vàlida. Segurament els altres grups no
l'acceptaran, però nosaltres sí que estam d'acord amb aquest
model d'organisme d'igualtat.

Pel que fa a la seva proposta número 4, ja que el diputat
d'Esquerra Unida no l'admesa i vostè en presentava una en
el mateix sentit, faig la mateixa proposta a la diputada del
PSM. Si vostè m'accepta la modificació dels sis mesos per
un any sí que li donaríem suport; si no, no li podrem donar.

Quant a establir els criteris d'avaluació, de valoració del
Pla, que també té una certa relació amb el que he dit abans,
amb allò de fer les memòries, no és fàcil establir criteris per
avaluar el Pla, i això no ho dic jo i ho vaig repetir en
ponència. Si m'ho permet llegiré un paràgraf que diu el IV
Programa comunitari, que diu que malgrat el gran
desenvolupament de les polítiques d'igualtat d'oportunitats
a la comunitat europea, els mètodes i sistemes de seguiment
per mesurar els progressos han demostrat ser insuficients, en
el III Programa d'acció. El IV Programa preveu
específicament l'elaboració de sistemes de seguiment que
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permetin una revisió contínua dels progressos; s'estan elaborant
indicadors qualitatius i quantitatius que constitueixin un punt de
referència per mesurar el progrés. Això vol dir que realment
aquests indicatius o criteris d'avaluació, avui per avui no
existeixen; és difícil. Les polítiques d'igualtat d'oportunitat de les
dones són polítiques molt recents; no és com s'ha fet referència
aquí amb el Pla del menor, que no és que digui que no estigui bé,
però es compara a vegades el Pla del menor amb el Pla de la
dona; són polítiques totalment diferents, les actuacions en temes
de menors no són tan noves com, potser, els temes de les dona;
fins i tot, en la seva àrea d'actuació és bastant més concret,
parlam de menors amb risc; el tema de la dona afecta a menors
amb risc, perquè també hi haurà nines amb risc i també hi haurà
unes polítiques específiques en el tema de les nines i arriba a
totes les edats i a totes les àrees, és a dir, això és un àmbit
totalment integral, no tan específic com el tema del menor. Per
això, no és que no accepti, però no compartesc, reconeixent que
el Pla del menor és perfecte i està molt ben fet, no compartesc
que facin aquestes comparacions en el tema del Pla de la dona.
Per aquest motiu li deia que no li donarem suport al 7 no perquè
no estiguem d'acord, però que consideram que en aquest aspecte
hem de seguir un poc les pautes que ens marqui Europa, perquè
seria bo que tots els plans emprassin els mateixos criteris, perquè
sinó llavors no podrem comparar quina és la situació, per
exemple, d'aquesta comunitat autònoma o d'una altra comunitat
autònoma o amb la resta d'Europa.

I sí li donarem suport a les propostes de resolució números 8,
9, 10 i 11. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
portaveu Maria Angels Leciñena.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Después de tres
años de retraso, dado que el plazo de aplicación del I Plan de
Igualdad de oportunidad de la mujer finalizó en el 93, nos
encontramos hoy aquí, en este parlamento, debatiendo
propuestas de resolución al II Plan, cuando ya a nivel estatal se
está trabajando en el tercero y la Unión Europea ya ha
presentado sus objetivos respecto al cuarto. Y hago alusión a
estos tres años de demora porque esperamos que al menos se
debiera a que estaban elaborando un buen plan, un gran plan
como correspondería a la dotación que dice que va a tener de
3.000 millones, pero creo que no ha sido así. 

Nos han presentado un II Plan de Igualdad de oportunidades
de la mujer que adolece fundamentalmente de dos problemas, y
perdone que me repita, pero estamos de acuerdo todos los grupos
de la oposición, por lo menos: uno, la omisión de datos a nuestro
entender básicos, y otro la falta de concreción y desarrollo.
Omisión de datos al no recoger una valoración del grado de
cumplimiento del I Plan y un análisis completo de la situación
actual de la mujer; no menciona de qué recursos e
infraestructuras se parte y los que sean necesarios para
desarrollar este II Plan y, además, hacerlo de una manera
descentralizada. Si no conocemos la problemática, mal podremos
definir objetivos concretos.

Y decimos que adolece de falta de concreción y desarrollo
porque se trata, más que de un plan con objetivos y
proyectos concretos que una declaración programática sobre
la mujer, una declaración de principios o, en el mejor de los
casos, es el inicio del plan pero no el plan. Ni tras la lectura
de éste ni tras las dos ponencias que se han hecho estos días
anteriores hemos podido contestarnos a las preguntas
¿quién, cómo, cuándo, dónde? 

Según consta en un documento que se adjunta la
dotación del plan, como hemos dicho, es de 3.000 millones,
lo que equivaldría a una media de unos 1.000 millones por
año; sin embargo, en los presupuestos de esta año sólo hay
una cantidad aproximada de 38 millones; ¿dónde está el
resto?, no lo sé. Hemos intentado averiguar si otras
consellerías iban a colaborar a través de partidas
presupuestarias concretas, y las que nos han contestado lo
han hecho para decir que nada. Entonces no sabemos dónde
están los 3.000 millones o, por lo menos, los 1.000 que
tocaría más o menos este año. No se sabe.

Se dice también que todas las consellerías y organismos
gubernamentales han participado en su redacción y que lo
harán en su desarrollo. Está bien que todas participen,
aunque pensamos que unas deberían hacerlo con más
programas que otras, pero yo me pregunto, por ejemplo,
consellerías como Medio Ambiente, cómo han participado
en la redacción, qué van a hacer; pero sí, en cambio,
pensábamos que consellerías como por ejemplo la de
Sanidad sí que debería tener bastantes programas,
programas concretos; sin embargo, cuando le preguntamos
al Sr. Conseller en qué partidas presupuestarias iba a
colaborar su consellería para proyectos en este II Plan nos
contesta que con ninguna, porque desde su consellería no se
discrimina a la mujer. Estamos de acuerdo en que ninguna
consellería discrimina a la mujer, ¡faltaría más!, pero sí
esperamos que todas las consellerías adopten, en alguna
forma, medidas de acción positiva hacia la mujer, y para
ello hace falta acometer proyectos con su partida
presupuestaria correspondiente. Además, esta respuesta de
la Consellería de Sanidad no es única ni excepcional, es la
que hemos tenido, de una u otra forma, cada vez que a lo
largo de esta legislatura hemos preguntado qué actuaciones
lleva a cabo cada consellería en temas de la mujer.

En resumen, no sabemos qué consellerías van a
participar, no sabemos en qué proyectos, no sabemos con
qué equipo técnico, no sabemos si tienen partidas
presupuestarias, porque nosotros, desde luego, no hemos
encontrado nada a lo largo de los presupuestos de este año.
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Tampoco se menciona qué ONGs u otras asociaciones van a
trabajar para desarrollar este plan. No sabemos si van a trabajar,
si lo van a hacer en algún proyecto en concreto y tampoco
sabemos si se van a subvencionar y con qué cantidades. No
existe un calendario de acciones y de proyectos ni a corto, ni a
medio, ni a largo plazo. Está claro que lo que opina nuestro
grupo y, al parecer, el resto de los grupos de la oposición que han
intervenido primeramente, sólo que es un plan que no coincide
con lo que piensa el Grupo Parlamentario Popular y ello no me
causaría sorpresa si ustedes mismos no hubieran presentado
planes -y no voy a hacer mención a ninguno en concreto- donde
podemos estar de acuerdo o no con ellos pero, desde luego, su
desarrollo está mucho mejor hecho que el (...), o sea, que ustedes
cuando quieren son capaces.

Es por todo ello por lo que instamos al Govern a retirar este
II Plan de igualdad de oportunidades de la mujer para elaborar un
plan que recoja los datos que hemos mencionado y que desarrolle
políticas de actuación más concretas y, hecha esta primera
evaluación, pasaremos a presentar el resto de propuestas de
resolución de nuestro Grupo Parlamentario Socialista para el
caso que no se acepte esta primera. 

A nuestro entender, con este II Plan de Igualdad de
oportunidades de la mujer tendríamos que conseguir igualar los
objetivos que ya se están cubriendo en otras administraciones.
Hemos de saber, porque es necesario, concretar acciones y
plantear compromisos en el tiempo y su financiación. Por estos
motivos, y teniendo como referencia, entre otros, los acuerdos
contenidos en la plataforma de acción de la Conferencia de
Pekin, el IV Programa de Igualdad de oportunidades de la Unión
Europea, aprobado el 22 de diciembre bajo la presidencia
española, y el informe presentado por España en la IV
Conferencia mundial sobre las mujeres es por lo que nosotros
creemos imprescindible la incorporación a los objetivos
presentados por el gobierno en las siguientes propuestas y
modificaciones, siendo una cuestión prioritaria la mayor
participación de la mujer en todos los niveles: en el trabajo, en
los lugares de responsabilidad y en la conquista de los derechos
sociales.

Así, dentro del objetivo 1 del Plan, que contempla la
integración de las políticas de igualdad de oportunidades a las
políticas generales, creemos que es necesaria la creación de un
Consell de Dones como vehículo de cooperación de las
organizaciones de mujeres en los organismos de igualdad y como
órgano de control del grado de cumplimiento del plan a través de
la elaboración de indicadores cuantitativos y cualitativos.
Entendemos también necesaria la adopción de medidas de
discriminación positiva para avanzar en cuanto a la participación
paritaria en todas las instituciones públicas.

Para dar cumplimiento al objetivo 2 de este plan, de impulsar
y avanzar en el desarrollo y aplicación del principio de
igualdad y no discriminación por razón de sexo en el
ordenamiento jurídico, nuestras resoluciones van
encaminadas a asegurar el acceso a los servicios jurídicos
que incluyan servicios de asesoría jurídica especialmente
para mujeres que viven en la pobreza y la implantación de
oficinas de atención a víctimas de delitos en cada una de las
islas de nuestra comunidad.

En cuanto al objetivo 3 de promover y facilitar la
inserción laboral de las mujeres, nuestros objetivos pasan
por dotar a todas nuestras islas de puntos de información
dotados, en el período de un año, de servicios de asesoría
laboral que faciliten el acceso de la mujer al trabajo.
Aumentar la oferta de infraestructuras que faciliten la
incorporación de la mujer al trabajo como pueden ser, entre
otras, guarderías infantiles, comedores escolares, aumentar
la red de asistencia social domiciliaria, etc. Incluir en el
pacto por la ocupación medidas que ayuden a la
contratación de mujeres en paro y con cargas familiares.
Elaborar anualmente, con la colaboración de sindicatos,
patronales y asociaciones, programas de formación
generales y específicos destinados a las mujeres para
facilitar su acceso al mundo del trabajo, para facilitarle su
reciclaje así como su promoción laboral.

Dentro del objetivo 4, sobre promover y fomentar un
contexto sociosanitario más favorable, especialmente para
aquellos colectivos de mujeres en situaciones de especial
necesidad, nuestras resoluciones contemplan dotar, a cada
una de las islas de nuestra comunidad, de los servicios
suficientes para mujeres víctimas de agresiones físicas o
psíquicas, para familias con graves crisis de convivencia y,
en general, para cualquier mujer en situación de especial
necesidad. Así mismo consideramos básico el
reconocimiento explícito y la reafirmación del derecho de
todas las mujeres de controlar todos los aspectos de su
salud, en particular de su propia fecundidad, y asegurar las
condiciones para que la maternidad sea una opción
consciente y libremente asumida. También entre nuestros
objetivos está promover las campañas de educación sexual
y uso de anticonceptivos a nivel escolar y de otros sectores
de la población y condenar la violencia contra la mujer.

Dentro del objetivo 5, de fomento y desarrollo de un
sistema educativo, cultural y deportivo que garantice y
promueva la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, consideramos que es fundamental poner en
marcha programas de alfabetización y de cultura accesible
a todas las mujeres, disponer de un plan de becas propio de
la CAIB para asegurar la igualdad de oportunidades y para
acceder a los estudios universitarios desde cualquier parte
de las islas. Y por último, promoción de la participación de
las mujeres en la práctica deportiva mediante asignaciones
presupuestarias a ayuntamientos y entidades colaboradoras.
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Toda vez que no creo que nos vayan a aprobar la primera (...)
del plan, espero que por lo menos aprueben algunas de las que
hemos mencionado, que pensamos que servirían, por lo menos,
para lograr una (...) que tenemos actualmente. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per fixar la posició dels
diferents grups, per part del Grup Parlamentari Mixt, Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Simplement vull anunciar el vot
favorable a totes les propostes de resolució presentades pel Grup
Socialista, els vots favorables d'Unió Mallorquina i Els Verds.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Igualment, també, vull anunciar el vot
favorable a totes les resolucions presentades.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, Sra. Catalina Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. També vull anunciar el vot favorable
del nostre grup.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular...

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades... Bé, voldria que
se m'entengués bé quan he dit allò del Pla, que m'ha dit que quan
volen poden; estic convençuda que quan volem podem. Jo el que
he dit, per favor, no em comparassin perquè són dues realitats
totalment distintes, el Pla del menor i el Pla de la dona, era l'únic
tema que deia i, per favor, per a mi el Pla del menor té tota la
meva consideració i no era aquest el tema.

Pel que fa al fet que el Pla arriba tard, és cert. El Pla va
acabar la seva vigència l'any 93, però crec que també ho ha
explicat per activa i per passiva la consellera de Presidència,
i és que no es va fer la redacció del II Pla esperant,
precisament, com que sabia que dins l'any 95 es produirien
dos esdeveniments molt importants que eren la IV
Conferència mundial de les dones i també es desenvoluparia
el programa comunitari, esperava a veure quines eren les
directrius que marcaven aquests dos esdeveniments per tal
de fer la redacció del pla, i també li diré una cosa, és que jo
no dic que el pla sigui perfecte, ho he dit, segurament aquest
pla té molt de defectes, el que passa és que dic que els grups
parlamentaris demanen al Govern que redacti o que faci
unes actuacions que no m'han dit quina comunitat autònoma
fa aquestes actuacions que vostès proposen aquí; per
exemple, fins i tot amb el retard del pla li diré que el I Pla
nacional va tenir una vigència de l'any 88 a l'any 90, i no es
va redactar el segon fins a l'any 93, és a dir, varen tardar,
també, tres anys en redactar el pla. A Catalunya va acabar
la vigència el 92 i no es va redactar el següent fins al 94, i
a Andalusia del 92 al 95. Per tant, no demanin a aquest
govern que faci potser coses que realment s'haurien d'haver
fet vigència el 93, però se'ls va dir que ho feien per esperar
aquests dos esdeveniments.

Com que he vist que quan anava a dir una cosa, des
d'Esquerra Unida em feia així com que dir "no hem estat
nosaltres", supòs que potser a vostès, del Partit Socialista,
els l'hauré de dir, ja que vostès, en el Consell Insular de
Mallorca són els que duen el tema d'àrea social, i pel que els
deia que quan vostès governen és molt diferent de quan no
governen; vaig llegir als diaris que es deia que, a part de
criticar altres coses, que la inconcreció del pla (...) realment
preocupants en no esmentar ni tan sols el termini d'aplicació
del pla donat que s'aporta en un document annex però no en
el pla en sí; això crec que varen escriure vostès al diari i que
també han fet un poc referència en el sentit de retirada del
pla. A Andalusia, allò que es presentava amb un annex, si
vol que li llegeixi, era tot el pla; diu: "Se aprueba el periodo
95-97 el segundo plan de igualdad de oportunidades de las
mujeres en Andalucía, estrategias para avanzar, como han
hecho al presente acuerdo", i jo he aplicat la mateixa lògica...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ferrando, li comunic que ha entrat en debat i que,
per tant, hauré de donar un torn d'intervenció al Grup
Parlamentari Socialista. Si vol continuar per aquest camí no
hi ha cap inconvenient, però haurà de tancar el debat la
portaveu del Grup Socialista. Continuï, per favor.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

No tenc cap inconvenient, però em pensava que era per
fixar posicions sobre la retirada del pla, però en tot cas no
continuaré, només dient que, a vegades, quan s'elaboren els
plans, aquesta prioritat (...) i concreció que es demana idò a
vegades no es fa.
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Pel que fa a algunes de les propostes que vostè presenta, no
li donarem suport perquè ja li hem dit que el donàvem als altres
o perquè ja hem explicat per què no li donàvem, i n'hi ha algunes
que la veritat tampoc no acab d'entendre; vostè demana que, per
exemple, en un termini de tres anys es facin serveis d'assessoria
jurídica gratuïta per tal que les dones, a part d'altres coses,
puguin accedir a l'accés gratuït de la justícia per a totes les dones
amb insuficiència de recursos, en casos de víctimes de violència
i discriminació. El benefici de justícia gratuïta les dones el tenim
igual que els homes, és a dir, establir un servei de justícia
gratuïta està establert a tot arreu, a part que tampoc no li
donaríem suport perquè consideram que ja existeixen serveis que
ho fan, però bàsicament aquí vostè ens planteja un benefici de
justícia gratuïta que totes les dones tenen. Allò que li diria que sí
és cert és que hem de fer que aquest dret que tenen les dones es
compleixin, perquè a vegades no es dóna, però no és qüestió per
ser dones o homes; això sí que hem d'anar a fer-ho.

Quant al fet que vostè deia que no hi havia unes ONGs, la
comissió jo crec que no ha d'especificar amb quines ONGs
entrarà en contacte; jo crec que ha d'entrar en contacte amb totes
les que sigui possible; crec que per un altre grup parlamentari es
proposava arribar a la universalitat, jo crec que aquest és
l'objectiu i un pla no ha d'especificar quines ONGs entraran en
col•laboració. 

Com que consideram que sí millora el pla en algunes de les
actuacions i per no allargar-me més, li diré que sí li donarem
suport a la 7, a la 9 i a la 13. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabada la intervenció i la música, torn de
rèplica.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Solamente para hacer un par de
puntualizaciones. No hace falta que vayamos buscando planes de
otras comunidades cuando, si se repasa el primer plan que
ustedes hicieron, allí mismo concretaban, había programas
concretos, pero es que como hace mucho que se acabó el plan,
por lo visto se les ha olvidado; había programas concretos y
actuaciones en ciudades concretas y también se mencionaban
ONGs, se mencionaba el Consell de Dones, se mencionaban
mujeres empresarias, se concretaba mucho más que este plan.
Simplemente el suyo primero. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Conclòs el debat, deman als portaveus que
han intervengut que prestin atenció després en la votació per
veure si les indicacions d'aquesta presidència coincideixen amb
les aportacions que han fet al llarg de tot el debat i agilitar al
màxim les votacions.

En primer lloc, votarem conjuntament les propostes de
resolució 1 del Grup Parlamentari Mixt, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i del Grup Parlamentari
Socialista, en les quals es proposa la retirada o la tornada al
Govern d'aquest pla i, per tant, d'acord amb els articles 170
i 171 del Reglament, procedirem a votar-les conjuntament.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
propostes número 1 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, número 1 del Grup Parlamentari Mixt i número 1 del
Grup Parlamentari Socialista, es volen posar drets, per
favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 24; en contra, 29. Queden rebutjades
aquestes propostes.

I passam ara a la votació de les propostes que podríem
anomenar parcials i no de totalitat. Segons les intervencions
que s'han tingut, passam a votar les propostes presentades
per Esquerra Unida i primer votarem les dues a les quals el
Partit Socialista ha demanat o ha exposat un vot diferent a
la resta, que si no ho tenc mal entès són la 3 i la 17, del
Grup Parlamentari Socialista, passam a votar aquestes dues
propostes, primer, d'Esquerra Unida. Propostes 3 i 17
d'Esquerra Unida.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 29; abstencions, 14. Queden
rebutjades aquestes propostes.

I ara passarem a votar les propostes de resolució a les
quals el Grup Parlamentari Popular ha manifestat el seu vot
favorable. Propostes 12, 13, 19, 26 i 40.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

S'aproven per unanimitat.

I passam a votar les propostes 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 -la 29 no ha estat
admesa-, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43,
44, 45 i 46.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 24; en contra, 29. Queden rebutjades
aquestes propostes de resolució.
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Passam a votar les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Mixt, tots els grups han donat conformitat a
la totalitat, excepte el Partit Popular que ha expressar la seva
conformitat amb els punts 2 i 6. Per tant, passam a votar les
propostes de resolució del Grup Mixt, números 2 i 6.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovades per unanimitat.

I passam a votar les propostes del Grup Mixt, 3, 4, 5, 7, 8 i 9.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 24; en contra, 29. Queden rebutjades aquestes
propostes de resolució.

I passam a votar les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, a les quals els portaveus,
excepte el del Grup Popular, han manifestat la seva conformitat
amb tots els punts. Votarem primer les propostes 8, 9, 10 i 11.

Sra. Ferrando, té la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sr. President, jo a la 4 li havia presentat una proposta
alternativa a la diputada del PSM, i si no em diu el contrari,
s'admetria, canviant els sis mesos per un any.

EL SR. PRESIDENT:

Ha admès vostè aquesta transacció? L'admet?

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Sí, Sr. President, l'admetem.

EL SR. PRESIDENT:

La número 4. La Comissió d'Assumptes Socials ...

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sr. President, jo no havia dit res, perquè havia suposat
que si la Mesa havia vist això i hi havia donat la seva
conformitat a presentar la proposta, així era acceptable.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, és que és acceptable, pot anar la Comissió
d'Assumptes Institucional, el que passa és que al llarg del
debat i de la manera que s'ha substanciat, es pot fer una
correcció in vocce, si es creu convenient, de la seva
tramitació i després tot és retre compte d'aquest Pla
d'Igualtat de la Dona que es faci davant la Comissió
d'Assumptes Socials i que la memòria es presenti cada any.
És en aquest sentit, està conforme la portaveu del Grup
Parlamentari Nacionalista? Si no, la votarem tal com ve
redactada.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Sí, estam conformes.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sr. President, només per manifestar que crec que altres
partits polítics ja havien manifestat l'interès que els temes de
la dona no anassin a la Comissió d'Assumptes Socials, i per
això crec que era que ho havien proposat així altres grups i
que per part del Partit Popular també ho acceptàvem.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència el que no pot fer és interpretar el
que no s'ha dit a la Cambra. Per tant, es manté Assumptes
Institucionals o no? Es manté Assumptes Institucionals i
accepta cada any en lloc de cada sis mesos. En aquest sentit,
passam a votar les propostes 4, 8, 9, 10 i 11.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

S'aproven per unanimitat.

I ara passam a votar les propostes 1, 2, 3, 5, 6 i 7.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 24; en contra, 29. Queden rebutjades
aquestes propostes de resolució.
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Passam a votar les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Socialista, que a la vista de les intervencions
es dóna suport a totes per part dels grups parlamentaris,
exceptuant el Grup Parlamentari Popular, que ha manifestat el
seu vot favorable a les propostes 7, 9 i 13.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les propostes
7, 9 i 13, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovades per unanimitat.

I passam a votar les propostes de resolució 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
11 i 12.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 24; en contra, 29; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes propostes.

I atès que hi ha hagut modificacions quant a les propostes
aprovades en el II Pla d'Igualtats d'Oportunitats per a la dona,
passam a la votació final del Pla.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del Pla
d'Igualtat d'Oportunitats de la dona, amb les incorporacions
admeses, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 19; abstencions, 5. 

Aquesta presidència demana, per favor, que es reuneixi amb
caràcter extraordinari i urgent la Mesa i la Junta de Portaveus per
habilitar terminis en funció de la reunió que hem tengut abans i
poder habilitar dissabte i dilluns i fer la corresponent comissió
perquè després el projecte de llei pugui passar, independentment
que això pugui ser una proposta de plenari, crec que s'han
d'acomplir els requisits reglamentaris. És qüestió de dos minuts.

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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