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EL SR. PRESIDENT:

Començam aquesta sessió plenària, amb l'ordre del dia
establert per la Junta de Portaveus.

I.1) Pregunta RGE núm. 1956/97, de l'Hble. Sr. Diputat
J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a enllaç de Lloseta.

El primer punt fa referència a preguntes, i la primera és
la que formula el diputat Sr. Francesc Triay, del grup
Parlamentari Socialista, relativa a l'enllaç de Lloseta. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr President. Sr. Conseller a qui correspongui
respondre a aquesta pregunta. La pregunta és en relació a
l'enllaç des de l'autovia central, de Palma a Inca, amb la
carretera del Consell que va a Lloseta, a l'altura del Foro de
Mallorca, i que d'acord amb el projecte que inicialment es va
aprovar d'autopista, encara que després no es va executar aquest
enllaç, donaria servei a les poblacions de Lloseta i de
Binissalem. La pregunta és: Quan s'executarà aquest enllaç de
l'autopista?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Una qüestió d'ordre. Aquesta pregunta tenia interès en
contestar-la expressament el conseller de Foment. Jo demanaria
un ajornament, si és possible passar-la al darrer moment, abans
de començar la Interpel•lació, i si no, que passi ajornada al
proper plenari.

EL SR. PRESIDENT:

L'ajornament d'una pregunta ha de ser per al proper plenari,
llevat que abans d'haver-se formulat hi hagués acord per part de
tots els portaveus que aquesta pregunta es pogués veure abans
de començar la Interpel•lació.

Per al bon funcionament de la Cambra, jo demanaria que a
l'hora de començar els plenaris poguessin estar tots els
consellers aquí, a la Cambra, per respondre les preguntes; o en
tot cas, si no és així, abans que el diputat pugui formular la
pregunta, el Govern pot fer ús del que diu el Reglament, de
sol•licitar prèviament l'ajornament d'una pregunta.

Sr. Triay, li deman disculpes, i torna a tenir vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Verger, li explicava a la seva
butaca, i no em contestava, quan podrien fer l'enllaç de Lloseta
de l'autopista d'Inca, que estava previst al projecte tècnic que es
va aprovar, però que després no es va executar, i que és una
solució que necessiten els pobles de Lloseta i de Binissalem, i
que a més a un moment en què el Raiguer és objectiu 2 de la
Unió Europea, seria una contribució important de caràcter
infraestructural per part del Govern de la Comunitat Autònoma
per tal que aquest procés de reindustrialització que hi ha d'haver
al Raiguer es pugui produir. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Verger.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Disculpi, comprenc que la butaca
no li contestàs, li contestaré jo. Efectivament l'obra d'accés
a Lloseta està projectada, és un projecte redactat amb un
pressupost de contracte de 213 milions de pessetes, i que per
motivacions d'altres necessitats no figura avui per avui entre
les prioritats a realitzar per la Comunitat Autònoma. El
motiu? Els accessos des de Consell o des d'Inca una vegada
feta l'autopista, i que la carretera 713 ha quedat relativament
descongestionada, fa aquesta obra, sent important i sent una
obra que s'ha de dur a terme, passi a una segona prioritat,
tenint en compte que l'obra no està descartada, però que
avui per avui no és la prioritària per a la Comunitat
Autònoma, i per consegüent es farà a mesura que les
possibilitats pressupostàries ho permetin,

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Verger. Vol fer ús de la paraula, Sr. Triay?
Té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Voldria insistir en la necessitat
d'aquesta obra, que no són més que 213 milions, com vostè
ha dit. Per tant, en matèria de carreteres, és una obra petita,
i és una obra que no tan sols en gaudirien els nuclis de
població de Binissalem i Lloseta, sinó que a més serviria
perquè tots els camions de transport de ciment que surten de
la fàbrica de pòrtland poguessin accedir directament a
l'autopista, sense haver de passar per la carretera, quasi
travessia, de Binissalem; i tenint en compte a més que
existeix un projecte de polígon industrial a Lloseta, que això
contribuiria al seu desenvolupament, tenir un accés directe
a l'autopista; i a més també, tenint en compte que existeix
un projecte, que probablement es dugui a terme, de transport
de les cendres de la central tèrmica d'es Murterar a la
fàbrica de Pòrtland de Lloseta, per fabricar determinats
materials de construcció, la qual cosa suposarà també un
transport important de camions. Per tant, jo vull insistir en
defensa que aquesta petita obra, dins el conjunt dels
projectes de carretera, una obra complementària, però una
obra important, per als petits pobles de la comarca del
Raiguer, es pugui dur endavant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Sí, Sr. President. Jo dic una cosa: Si les circumstàncies
canvien, i fa que les cendres d'es Murterar vagin no sé a on, a la
fàbrica de Lloseta, o mil coses més, lògicament aquesta obra
que avui no és prioritària, perquè altres obres sí que ho són, si
es transforma en prioritària es construirà ràpidament. Avui per
avui, torn a repetir, és un projecte que està en cartera, és una
cosa per fer, però les prioritats ens obliguen a invertir a altres
llocs, i per consegüent a mesura que sigui possible això, o que
canviïn les circumstàncies, i facin que aquesta obra sigui
prioritària, es construirà.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 1960/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cost campanya de devolució als passatgers residents
a les Illes.

I passam a la següent pregunta, la 1960/97, que formula
l'Hble. Diputat Sr. Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cost de campanya de
devolució als passatgers residents a les Illes Balears. Té vostè
la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Avui matí intentàvem conèixer quin
era l'import total de les devolucions del Govern als ciutadans
que havien vist encarit el preu del seu bitllet per mor de la
decisió del Govern Aznar de rebaixar la bonificació per tarifes
aèries. No ho hem aconseguit. Ara intentam aconseguir a veure
si sabem quant ha costat la campanya publicitària que va muntar
el Govern per donar a conèixer aquesta iniciativa del Govern
per encobrir o tapar els problemes en què ens va ficar la
iniciativa legislativa del Govern Aznar. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per respondre té la paraula l'Hble.
Conseller d'Economia i Hisenda, Sr. Rami.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Jo no sé si procedeix fer el torn de rèplica que no he volgut
fer aquest matí ara. Entenc que no procedeix, per tant no
contestaré la seva al•lusió a la pregunta d'aquest matí. Li diré
que, seguint l'obligació que té el Govern de mantenir informats
els ciutadans dels seus drets, es varen organitzar dues
campanyes explicatives del procediment mitjançant el qual els
residents poden accedir al reintegrament de les quantitats
corresponents a la modificació a l'alça dels descomptes aeris.

La primera, la difusió de la qual es va fer a través de les
emissores de ràdio, facilitava el telèfon d'informació que el
Govern i una entitat financera amb la qual es va signar un
conveni de col•laboració posàvem a l'abast de tots per
informar d'aquells bitllets d'avió que tenien dret al
reintegrament de qualque import corresponent a la
modificació del màxim de 2.800 pessetes o els descomptes
aeris. El cost de la realització, elaboració i gravació de la
falca de ràdio i la seva difusió fou de 1.622.845 pessetes,
IVA inclòs.

Una segona campanya, feta a la premsa de les Illes, va
informar del procediment que s'havia de seguir per cobrar
les quantitats corresponents als descomptes aeris, els
terminis de sol•licitud de la devolució, i les instàncies a les
quals es poden dirigir per demanar el reintegrament del
descompte a què tenen dret. El cost d'elaboració de la
campanya, el lema de la qual fou "Agafa el teu descompte
al vol", la distribució dels seus originals i la seva publicació
als diaris fou de 1.815.864 pessetes, també amb l'IVA
inclòs. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rami. Vol fer ús de la paraula, Sr. Quetglas?
Té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Si avui matí se'ns hagués
contestat la pregunta, probablement se'ns hauria informat
d'una cosa que va sortir als mitjans de comunicació, que és
que el volum total del retornat als ciutadans per bitllets
indegudament anticipats era de l'ordre de les 700.000
pessetes. Tornar aquestes 700.000 pessetes ens ha costat,
segons acaba de dir el conseller Rami, 3.400.000 pessetes,
invertides en propaganda per tornar als ciutadans 700.000
pessetes. Crec que el fet, encara que és peccata minuta quant
al nombre de milions, es comenta per si sol. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Vol fer ús de la paraula, Sr. Rami?
Té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Insistesc que fer el torn de rèplica a què vostè ha
renunciat aquest matí no és procedent. En qualsevol cas, ja
li he dit que a la Comunitat Autònoma no li ha costat
absolutament res, que és el que vostè ha demanat avui matí,
el suplement de devolucions que està avançant el Govern.
En qualsevol cas, ja li dic que aquestes 700.000 pessetes no
són certes ni avui, i suposo que no seran certes el dia 30 de
juny, que és quan acabarà el termini per demanar els
suplements de devolució, i per tant fins al dia 30 de juny
entenc que no podem quin ha estat l'import de les
devolucions als ciutadans. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rami. 

I.3) Pregunta RGE núm. 1938/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a redacció o documentació del Pla Bit.

La següent pregunta, la 1938/97, que formula l'Hble
Diputada Sra. Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al Pla Bit, està retirada.

I.4) Pregunta RGE núm. 1843/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a desviament de la carretera general de Maó a
Ciutadella.

I passam a la següent, que és la 1843/97, que formula l'Hble.
Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a desviament de la carretera general
de Maó a Ciutadella. Té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Una de les obres més llargues a l'hora
de començar-la a l'illa de Menorca per part de la Comunitat
Autònoma haurà estat aquesta del desviament de la carretera
general que va de Maó a Ciutadella al seu pas per Ferreries, una
obra reivindicada de forma unànime per tot el poble de
Ferreries, per l'Ajuntament, que també de manera unànime tots
els grups han reiterat la petició davant el Govern de la
Comunitat Autònoma, i que ha sofert continuats retards al seu
inici. Per tant, li demanam, després de tants de retards, quan
creuen que es podran iniciar aquestes obres?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Per contestar té la paraula el Sr. Verger.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Sí, Sr. President. Sr. Ramon, hagués pogut fer les dues
preguntes, en fa dues vostè; posteriorment n'hi ha una altra que
diu d'on traurem els duros. Jo li contestaré les dues, encara que
després la torni a formular. Dins la proposta de conveni
presentada al Ministeri de Foment es contempla l'execució de
la variant de Ferreries. És a dir, el Ministeri ha entès que les
obres que s'han d'incloure dins aquest conveni són aquells eixos
principalment, per exemple a Menorca principalment les obres
des de Maó a Ciutadella. Per consegüent la variant de Ferreries
és una que encaixa perfectament, i està acceptada ja pel
Ministeri aquesta obra. El pressupost indicatiu d'aquesta obra és
de 1.200 milions. Lògicament el pressupost definitiu es
coneixerà quan s'hagi redactat el projecte definitiu, i aquestes
obres entenem que es poden començar dins l'any 98, dins l'any
99.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr Verger. Vol fer ús de la paraula, Sr. Orfila?
Té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Coa eixuta i barba fresca me'n
vaig, Sr. Conseller, perquè entengui que després de parlar
que de manera immediata s'iniciaran les obres, que l'anterior
director general de carreteres acudís a l'Ajuntament de
Ferreries a explicar el projecte amb tot luxe de detalls,
semblant que havia de començar també de manera
immediata, i que ara vostè ens parli del 98 o el 99, és
allargar moltíssim el tema.

Ens preocupa moltíssim, Sr. Conseller, aquest continuat
retard, i cregui'm que a Menorca caurà com una gerra
d'aigua freda l'anunci que fins el 99 probablement no
començaran aquestes obres. Açò vol dir que poden acabar
a l'any 2000.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Té la paraula el Sr. Verger.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Doncs tanta sort que podem firmar aquest conveni,
perquè si no, no seria ni el 2000 ni el 2005. Aquesta obra,
com tantes altres obres, serà possible perquè hi haurà un
conveni amb el Ministeri on hi haurà obres com aquesta,
1.200 pessetes per una variant és una obra realment
faraònica. I li puc dir que aquest projecte no m'agrada en
absolut. És cert que l'Ajuntament vol aquest, i altra part de
l'Ajuntament de Ferreries vol un altre projecte. Vostè ho
sap, n'hi ha dos, de projectes que volen, encara que n'hi hagi
un que sigui redactat i el que creim que és millor.

Per consegüent si és el 98 o és 99, i es farà aquesta obra,
aquesta legislatura es començarà, o s'acabarà, perquè no vol
dir que s'hagi de començar el 99; jo li parlat del 98 o del 99,
en funció com ens quedi el conveni de carreteres. Per
consegüent si s'ha de retardar un any i podem fer una obra
d'aquesta magnitud, benvinguda sigui aquesta possibilitat de
fer aquesta obra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Verger.

I.5) Pregunta RGE núm. 1661/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a objectius de la
campanya publicitària del Govern balear amb motiu del
dia 8 de març.
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I passam a la següent pregunta, 1661/97, que formula l'Hble.
Sr. Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa als objectius de la campanya
publicitària del Govern balear amb motiu del dia 8 de març. Té
vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. La pregunta està formulada així com
vostè mateix ha llegit. Aquest és el coneixement que volem
tenir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per contestar, en representació del
Govern té la paraula la Sra. Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Jo crec que està molt clar. En
desenvolupament de les propostes de resolució del II Pla
d'igualtat d'oportunitats per a les dones, que va aprovar aquest
parlament, dèiem que havíem de sensibilitzar una bon part de la
població i conscienciar perquè poguéssim donar a conèixer i
rompre les barreres perquè la igualtat d'oportunitats fos un fet.
Per això a tots els diaris de curs d'aquesta comunitat es va fer
aquest anunci, amb al títol "La igualtat d'oportunitats, una lluita
diària, per donar a entendre que la igualtat no ha de quedar en
un dia, sinó que ha de ser el treball i l'esforç de dia a dia. Aquest
dia 8 de març tots els organismes d'igualtat d'oportunitats
sortíem a recordar aquesta lluita diària per la igualtat
d'oportunitats, i en definitiva per intentar canviar estructures
socials. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Vol fer ús de la paraula, Sr. Portella?
Té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Vostè sap, Sra. Consellera de
Presidència, que les paraules són importants, i que perdre les
paraules és perdre moltes vegades la raó, perdre moltes vegades
el missatge, i hem de cuidar aquesta qüestió. Vostès varen fer
un campanya, i no només el Govern balear, sinó també altres
institucions o entitats, però com que estam en aquest parlament,
parlam del Govern balear i de la seva labor governamental, feim
la pregunta al Govern. Varen fer una campanya titulada "Dia
internacional de la dona" i varen perdre la paraula
"treballadora". Li dic això perquè es generalitza la definició
d'aquest dia internacional, i es perd un poc la raó, la causa, el
perquè d'aquesta celebració, i quins són els objectius prioritaris,
reals, de la celebració d'aquest dia. No hi ha dubte que dies de
celebracions generals n'hi ha molts més al cap de l'any que es
poden fer dies de celebració general, i parlar de tota la
problemàtica; però crec que està malament perdre les paraules
que defineixen les celebracions o els fets que recordam, i dia 8
de març el que recordam és la feina, els treballs de les dones
treballadores, i en aquest sentit estaria bé que es mantingués; i
he dit que no és només el Govern balear, també altres
institucions, partits, sindicats, que a vegades també deixen de
banda l'adjectiu "treballador", però aquí no estam per parlar
d'altres entitats, sinó del Govern, i en aquest sentit sí que estaria
bé poder recuperar el fet de "treballadora", no sigui que l'any
que ve celebrem el dia de la dona, i que al final sigui com el dia
del pare, el dia de la mare, o el dia dels enamorats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Portella. Té la paraula la Sra. Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Portella, no sé si vostè sap que
es varen posar d'acord tots els organismes d'igualtat
d'oportunitats de tota Europa, i Nacions Unides va decidir
canviar que no fos el dia internacional de les dones
treballadores, sinó que a partir de fa un parell d'anys fos el
dia internacional de les dones; perquè, tot i que el dia 8 de
març recordam tota una sèrie de drets i reivindicacions de
les condicions de vida d'un fàbrica de Nova York, és cert
que fa uns quants anys es va canviar precisament aquest
matís, perquè no es tractava només de la dona treballadora,
sinó de canviar estructures socials i fer, en definitiva, una
societat més justa; i el que hem fet ha estat seguir les
directrius que marcaven els organismes internacionals.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs.

I.6) Pregunta RGE núm. 1961/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a garanties que les quantitats destinades
a pagar als passatgers residents a les Illes Balears seran un
avançament.

I passam a la següent pregunta, 1961/97, que formula
l'Hble. Diputat Sr. Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a garanties que les
quantitats destinades a pagar als passatgers residents a les
Illes Balears seran un avançament.

La donam per retirada, perquè ja està contestada amb
una anterior.
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I.7) Pregunta RGE núm. 1955/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Agència Balear d'Ocupació.

I.11) Pregunta RGE núm. 1958/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Consell Balear de Salut Laboral.

I passam a la següent...

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Una qüestió d'ordre, Sr. President. És que m'han dit que
ho demani abans de formular la pregunta. Demanaria
ajornament de les preguntes 1955, que correspon al conseller de
Treball, i que vol contestar expressament, així com la 1958, que
també va dirigida al conseller de Treball. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Estaràs. Llavors, queden ajornades per al proper
ple la 1955/97 i la 1958/97.

I.8) Pregunta RGE núm. 1962/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a debat general sobre Autonomia.

I passam a la següent pregunta, 1962/97, que formula l'Hble.
Diputat Sr. Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a debat general sobre Autonomia. Té la
paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El dia 14 de març de 1997, el diari El
País publicava una notícia, amb el titular "El PP aleccionó a sus
presidentes autonómicos para descafeinar el debate del Senado".
En aquesta notícia s'informava sobre l'existència d'un document,
d'unes 60 pàgines, emès per la direcció del Partit Popular
donant instruccions als presidents autonòmics sobre el to i la
manera amb què havien d'enfocar el debat del Senat, amb
arguments, hi havia una part del document que es deia
argumentarios, segons la informació d'aquest diari, i alguns
elements que havien de contenir els discursos dels distint
presidents al Senat.

Aquesta informació ens va produir una certa preocupació,
sobretot la preocupació que, fins i tot discrepant de la postura
política i de la visió dels problemes que de la Comunitat
Autònoma pugui tenir el president de la Comunitat Autònoma
en relació amb l'oposició, sí que volem tenir la garantia i la
seguretat que les posicions expressades pel Molt Hble. Sr.
President al debat del Senat eren les corresponents a la seva
visió baix el punt de vista dels interessos dels ciutadans de les
Illes Balears, la visió que des del Govern ell mateix s'ha
compromès moltes vegades a defensar, fins i tot en contra del
seu partit, o en contra de les opinions del seu partit quan fos en
defensa dels interessos de les Illes Balears, i no sotmès als
interessos d'oferir una imatge coherent, uniforme, de tots els
presidents del Partit Popular.

Davant aquesta preocupació li formulam la pregunta: Sr.
Matas, va rebre cap tipus de suggeriment, indicació,
argumentari, documentació, relativa a com havia de ser el
seu informe per part del Govern o per part del Partit Popular
per la seva intervenció al debat de les autonomies al Senat?
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per contestar té la paraula el Molt
Hble. President del Govern, Sr. Matas.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri,
la veritat és que quan he llegit la pregunta per escrit no sabia
exactament quin sentit tenia aquesta pregunta. No és que
després de la seva intervenció hagi aclarit aquests dubtes
que m'han sorgit de la lectura d'aquesta pregunta. No conec
ni tan sols aquest argumentari. Tampoc no havia llegit
aquesta notícia. No sé quin sentit té, ni a què ve, ni crec que
tampoc sigui una qüestió perquè l'hagi de treure vostè de
context. Aquest president d'aquesta comunitat autònoma,
com estic convençut que a vostè li va quedar clar després de
sentir la meva intervenció, va preparar el seu discurs d'acord
amb el que crec, amb el que creim des del Govern que són
les inquietuds que les Illes Balears tenen dins aquest context
de l'Estat de les autonomies. Vostè coneix perfectament els
eixos essencials d'aquest discurs i d'aquesta intervenció,
relacionats amb la recuperació d'un sostre competencial, que
és des del nostre punt de vista, des del Partit Popular i des
del Govern que presidesc, que ha de ser aquest sostre
competencial que han de tenir les Illes Balears, la defensa
d'aquest sistema de finançament autonòmic, que nosaltres
creim que és un sistema de finançament bo per a Illes
Balears, malgrat el Partit Socialista no opini el mateix a tots
els llocs de l'Estat espanyol; i naturalment el règim
econòmic i fiscal de les Illes Balears que, com vostè coneix,
també és una de les necessitats imprescindibles que tenen
les Illes Balears per assolir el seu futur amb garantia. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Matas. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Quetglas? Té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies. Naturalment, jo no entenc la perplexitat del Sr.
Matas davant la pregunta. La pregunta la llegiré, és
claríssima, i m'agradaria que la contestàs: Va rebre -
pregunta directa- el president alguna instrucció,
recomanació, suggeriment, oral o escrit, per part del Govern
-del Govern de Madrid, naturalment- o del seu partit per
orientar el discurs que va pronunciar al Senat amb motiu del
debat general sobre l'autonomia? Crec que és molt bo de
contestar: sí o no; i el Sr. Matas no m'ha contestat.
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Però resulta que la seva intervenció té nombroses
coincidències amb allò que aquesta informació diu que era
l'argumentari, que era la posició unànime i comuna que havien
de tenir tots els presidents de les comunitats autònomes. Sr.
Matas: Va ser convocat o no el dia 4 d'abril a la seu de Gènova
per rebre instruccions per a aquest debat? Va assistir o no a
aquesta reunió? És així de simple, la contesta és sí o no. Li
varen demanar el contingut del seu discurs amb anticipació des
del carrer Gènova? Sí o no, la contestació és senzilla. Va rebre
un argumentari sobre la posició del president del partit al debat,
sí o no...?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, li agrairia que se cenyís a la pregunta en
concret, perquè vostè fa una bateria de preguntes.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Això és la pregunta, el contengut detallat de la pregunta que
el Sr. Matas no ha contestat.

EL SR. PRESIDENT:

Concreti la pregunta.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

En qualsevol cas, si vostè no va rebre cap indicació, cap
suggeriment, cap document, cap escrit, cosa que encara no ha
afirmat, seria -si em permet la ironia- per donar-los
l'enhorabona per l'estranya i absoluta petrificada coincidència
dels presidents de les comunitats autònomes amb les
instruccions suposadament rebudes per cadascun d'ells, perquè
el tema del règim econòmic i fiscal al qual vostè ha al•ludit, Sr.
Matas, a la seva primera intervenció -ho sap perfectament- no
va ser citat pel seu nom. Després a la contrarèplica sí que ho va
haver de citar, perquè des d'aquí se li demanava quina era la raó
per la qual no havia citat el seu projecte estrella, en el seu
primer discurs no el va citar, d'acord amb les instruccions
rebudes, com no va parlar de la reforma del Senat, que és un
tema, segon l'argumentari, "espinoso, que no conviene tocar" -
efectivament vostè tampoc el va tocar- com li varen dir que
passàs de puntetes sobre totes aquelles qüestions que podien
enfrontar la Comunitat Autònoma amb l'ideari global del Partit
Popular en relació al debat. Per tant vostè, rebent-lo o sense
rebre, el cert és que va complir escrupolosament les línies de
l'argumentario. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Té la paraula el Sr. Matas.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que ara sí que
ho entenc. Ara ja ho començ a entendre, Sr. Quetglas. Miri,
ni he rebut...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Miri, li repetesc: No conec ni aquest argumentari, ni he
anat dia 4 d'abril a Gènova, ni he rebut cap instrucció, i li he
dit d'una manera clara i taxativa en la primera intervenció.
El que passa és que vostè tenia preparada la segona
intervenció, i no li podia fer malbé. Però el que està clar, Sr.
Quetglas, si em permet almanco que puguem parlar, és que
vostè té molta imaginació, i el que està clar és que vostè o
no va seguir el meu discurs -tal vegada perquè no li
interessava- o almanco no ha tengut tan sols la delicadesa de
llegir-se'l. N'estic convençut, perquè si no, és impossible
que vostè fes una afirmació com la que ha fet. És impossible
que vostè no ves aquesta defensa del règim econòmic i
fiscal, i és impossible que vostè, per greu que li pugui saber,
jo ho entenc, però és impossible que vostè no vegi en
aquesta intervenció i en les intervencions posteriors un
esquema d'aquest president i d'aquest govern.

Però he dit que ho entenc, Sr. Quetglas, perquè està clar.
Ara ho entenc. Ara entenc per què els tres presidents
autonòmics socialistes varen fer la mateixa intervenció. No
serà, Sr. Quetglas, que són vostès els que estan acostumats
a rebre instruccions d'aquest estil, i efectivament al Senat
aquests tres presidents autonòmics varen tenir una
intervenció molt semblant; aquests tres presidents,
justament tres presidents de governs socialistes al poder,
varen tenir la mateixa intervenció; a més una intervenció
molt política i que més que reivindicar problemàtiques
autonòmiques reivindicaven probablement un paper estelar
que respon a una lluita interna, fins i tot de successió
probablement, dins el seu propi partit.

(Remor de veus)

Però el que està clar, Sr. Quetglas, és que vostè, mogut
probablement per aquestes instruccions del seu partit, pugui
veure que vostè en aquesta situació també hagués fet el
mateix que els altres presidents. Aquest president que li
parla no, senyor, i em sap greu desmentir-li aquesta
informació, però en absolut ni va ser en aquesta reunió, ni
coneix aquest argumentari, ni té necessitat que ningú, i
sobretot ningú no m'h demanat el discurs, i ningú tenia el
discurs a Madrid abans que jo el llegís. Em sap greu
decebre'l. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Matas. Silenci, per favor.

I.9) Pregunta RGE núm. 1679/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a desviament torrent de Manacor.

I passam a la pregunta 1679/97, que formula l'Hble.  Diputat
Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a desviament del torrent de Manacor. Té vostè la
paraula, Sr. Sampol

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. L'any 1989 hi va haver la famosa
torrentada de Manacor que encara es recorda, sobretot es
recorda perquè des d'aleshores una part important dels veïns de
Manacor esperen la desviació del torrent. Set anys més tard,
enguany el mes de novembre farà vuit anys, què podem dir del
desviament del torrent de Manacor?, quan està previst l'inici de
les obres?.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Govern, té la paraula la
Sra. Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Sampol, el projecte de
desviament i l'estudi de l'impacte ambiental es varen sotmetre
a informació pública i, com vostè sap, es varen presentar 4.372
al•legacions. Aquestes al•legacions varen ser informades
tècnicament per la Junta d'Aigües i l'expedient d'informació
pública va ser informat per l'advocat de l'Estat, Cap de Balears.
A continuació, dia 26 de febrer del 97, es va remetre aquest
expedient d'informació pública al Ministeri de Medi Ambient
per l'aprovació definitiva del projecte de desviament. Hi ha un
compromís que es resoldrà immediatament, d'aprovació
immediata. Previ compliment de la Llei d'expropiació forçosa,
es podran ocupar en caràcter d'urgència aquests terrenys
necessaris, encara que no podem precisar amb tota la certesa a
quin moment el Ministeri habilitarà el crèdit necessari per dur
a terme la contractació de les obres, podem estimar que pot ser
sobre la meitat de l'any 97 es podrà fer aquesta contractació de
les obres (...) d'execució de 18 mesos, per tant, es podria produir
la contractació entre octubre i novembre de l'any 97. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que des del 89 fins
al febrer del 97 per tramitar el projecte, ja n'hi ha, perquè el
que és molt curiós és que aquí, per exemple, tenc un retall
de diari, concretament de dia 3 de setembre de l'any 1996,
que ja deia que el desviament del torrent estava pendent dels
pressuposts generals de l'Estat. Pareixia que el projecte ja
estava presentat, ara ens ha dit que fins al febrer d'enguany
no va ser informat. En tot cas, voldríem que a la rèplica ens
confirmàs que hi ha una dotació pressupostària per aquest
desviament, i si ens pot dir quant puja aquesta consignació
pressupostària dins el pressupost de l'any 1997. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, té vostè la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, jo li he contestat. He
dit, efectivament, que el Ministeri habilitarà el crèdit
necessari per a la contractació d'aquestes obres, però no
podem estimar quan. L'estimació aproximada és al voltant
dels mitjans de l'any 97. En aquest supòsit, he dit i repetesc,
la contractació es podria produir entre octubre i novembre
de l'any 97, el termini d'execució és de 18 mesos, la qual
cosa podria dir que les obres podrien finalitzar l'any 1999.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 1708/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a ampliació
exposició pública dessaladora Cala d'Hort.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Eberhard Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a ampliació de l'exposició
pública de la dessaladora de Cala d'Hort. Té vostè la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta fa
referència a un fet que ja ha estat objecte de debat en aquest
parlament durant aquesta legislatura en anteriors ocasions.
És un fet lamentable que demostra una gran incomprensió
respecte al que significa el fet insular, però, en concret, pel
que fa a aquest expedient, també ha estat objecte de
pregunta, ni més ni manco, que avui al matí per part del
portaveu del Grup Mixt. En aquest cas, retir la pregunta per
no reiterar el que s'ha plantejat avui al matí. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 1848/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a finançament del desviament de
Ferreries.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Ramon Orfila. Sr. Ramon Orfila, la vol plantejar o la dóna per
contestada?

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, Sr. President, sí que la vull plantejar.

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta formulada pel Sr. Ramon Orfila, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a finançament del
desviament de Ferreries.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, la vull plantejar perquè vull explicar al Sr.
Conseller les motivacions per formular aquesta pregunta.
Nosaltres coneixíem l'existència d'un projecte de desviament de
la carretera general que va de Maó a Ciutadella en el seu pas per
Ferreries i que, d'acord amb el projecte presentat a l'ajuntament
de Ferreries, tenia un cost aproximat d'uns 1.200 milions de
pessetes. Però aquests dies vam rebre una contestació del
Govern, de vostè mateix, Sr. Verger, que ens deia: "en aquests
moments es troba en consideració el projecte perquè s'ha
d'estudiar una variant de menor longitud que limitaria els trams
corbs i el tram recte de la travessia actual romandria a
l'esmentada carretera, no hem pres cap decisió". Per tant, que
vostès diguin quin és el cost que tendrà aquest projecte, ens
permetrà entendre quina de les dues variants, una d'elles secreta
perquè no la coneix ningú més que vostès mateixos, -al manco
a Menorca ningú no n'ha tengut coneixement-, quin dels dos
projectes, quina de les dues variants serà la que finalment
s'executarà. Per tant, quin és el cost i a partir d'aquí deduirem
tota la resta. Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. El projecte definitiu no sabem quin
serà. El que li puc dir és que dins aquesta proposta de conveni
ja acceptada pel Ministeri, i també les xifres globals, la variant
de Ferreries contempla la quantitat de 1.200 milions de
pessetes, que és el projecte que vostè coneix, és el projecte que
va presentar l'ajuntament.

No obstant això, no vull dir que no s'estudiï també l'altra
variant, però en principi, ja que la pregunta diu "relativa a
l'import que finançarà el Govern", idò, l'import que
finançarà el Govern, la previsió que hi ha és de 1.200
milions de pessetes que és l'obra que, en principi, volia
l'ajuntament. Està clar, Sr. Ramon?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila?

II.1) Interpel•lació RGE núm. 671/97, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a incompliments
de les obligacions contractuals per part de la Companyia
Concessionària del Túnel de Sóller, S.A.

Passam al següent punt de l'ordre del dia que fa
referència a interpel•lacions. La interpel•lació presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a incompliments
de les obligacions contractuals per part de la companyia
concessionària del túnel de Sóller, per fer la seva defensa,
té la paraula el portaveu, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. El Tribunal
Superior de Justícia de Balears avança cap a l'obertura del
judici oral per prevaricació i suborn en la concessió del
túnel de Sóller contra els qui eren el president del Govern
balear, el conseller d'Obres Públiques, el secretari general
del Partit Popular a Balears i contra l'empresari que va
obtenir l'adjudicació. És el denominat cas túnel de Sóller,
escàndol del túnel de Sóller, o en el conjunt d'Espanya, el
caso Sóller.

Però a més de les conseqüències o de les responsabilitats
penals que la justícia dilucidarà, hi ha qüestions polítiques,
administratives que no han estat resoltes i sobre les quals, en
aquest parlament, hi ha molt que parlar. Qüestions que fan
referència a les relacions entre el concessionari i
l'administració que l'ha de controlar, així com les
conseqüències administratives d'una possible sentència
condemnatòria. Si la concessió s'hagués obtingut mitjançant
prevaricació i suborn, quina seria la seva validesa?, seria
nul•la?, probablement seria nul•la. Quins serien els drets del
titular de l'oferta més ben valorada per la Comissió
Avaluadora però rebutjada pel Govern?, drets que sembla
que ja ha començat a reclamar.
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Però baixem dels interrogants, dels escenaris possibles a la
realitat. Dia 19 de febrer passat, dia 19 de febrer del 1997, va
entrar en servei el túnel de Sóller, una obra pública en règim de
concessió adjudicada dia 23 de desembre del 1988. La
construcció del túnel havia de durar dos anys i n'ha durat vuit,
ha durat quatre vegades més del previst. Hi ha hagut una
enorme desviació, una desmesurada desviació entre l'estipulat
per a la construcció del túnel en el contracte d'adjudicació i la
realitat. Què ha succeït?, que l'empresa concessionària,
l'empresa adjudicatària ni havia fet un projecte solvent, ni havia
fet un estudi geològic acurat, ni tenia recursos econòmics per
dur l'obra endavant. Són unes circumstàncies que motiven la
baixa puntuació d'aquesta oferta, de l'oferta Quart per part de la
Comissió Avaluadora, però que no alliberen del compliment
dels compromisos ni de les clàusules del concurs. Per tant, els
incompliments que s'han produït han de conduir a una resolució
del contracte per incompliment greu, -vull anunciar que és la
postura que defensam, que propugnam-, però, en qualsevol cas,
no poden eximir de les multes diàries per retard de l'entrada en
servei que estableixen les pròpies bases, el propi contracte del
concurs i que són abundants. Està clar que tardar quatre vegades
més del temps obligat pel contracte, -sense que hi hagi hagut
una catàstrofe, un terratrèmol, una guerra que ho hagi impedit-,
objectivament, tardar quatre vegades més fa pensar que hi ha
hagut un incompliment sistemàtic del contracte per molt que
una direcció política, el Govern, acusada de corrupció hagi
donat empara i cobertura a les insolències del concessionari, per
molt que s'hagi tractat administrativament de vestir al sant dels
incompliments que, per altra part, són ben notables.

Però ara, avui, el Govern és un altre, el president és un altre,
el Sr. Matas, el responsable de les obres públiques és un altre,
el Sr. Verger. Com pensen actuar davant els flagrants
incompliments de la societat concessionària del túnel de
Sóller?, com valoren els sis anys de desviació, de demora en la
construcció del túnel?, hi ha hagut causes de força major, causes
imputables al Govern balear?, si és així, durant quants dies han
impedit el compliment del programa de 24 mesos? Dels sis anys
d'excés, quin temps està cobert per pròrrogues acceptables?,
quina part del retard és, segons el Govern, segons el conseller
de Foment, clarament, indiscutiblement, imputable al
concessionari?, quin temps varen estar les obres absolutament
aturades per falta de liquidesa per part de l'empresa
concessionària en relació al constructor?

Una vegada posat el túnel en funcionament, acabada la
construcció, és el moment de recapitular, de passar comptes, de
treure conclusions, de fer el resum dels incompliments des del
1988 fins avui i adoptar la decisió resolutòria del contracte o
adoptar la penalització econòmica en el seu cas. Hem seguit
amb atenció totes les declaracions del conseller de Foment,
l'únic del Govern que no té més remei que tractar aquest tema
tabú, el túnel per a l'actual govern és com allò que diuen en
castellà, la cuerda en casa del ahorcado. A les diverses
declaracions, obligades per la seva funció de conseller de
Foment, del Sr. Verger no tan sols no hi trobam referències
sobre els sis anys de retard sinó que, ben al contrari, hi trobam
moltes mostres de complaença en la societat concessionària.
Resulta especialment enutjós i doblement escandalós
contemplar que, per una banda, la tolerància, la convivència,
l'entraga, la subordinació dels membres del govern del Partit
Popular cap als incompliments del concessionari, precisament
del  responsable de l'administració que havia de controlar el
compliment d'aquestes obligacions, i, per una altra banda, sentir
per boca del conseller de Foment que la generositat del
concessionari ha de ser compensada. Una generositat que es
basa en el fet que suposadament el cost de les obres ha estat
molt superior al cost de la plica adjudicatària. Com que aquesta
generositat ha de ser compensada, es parla, -però vull conèixer
la seva opinió aquí, avui-, d'allargament del termini de la
concessió, es parla d'increment dels peatges per damunt de la
fórmula concessional d'increments o d'altres compensacions de

caràcter desconegut. Resulta preocupant parlar d'altres
compensacions quan, precisament, el grup econòmic, actual
accionista majoritari de la societat concessionària del túnel
de Sóller, té empreses constructores que són empreses que
habitualment contracten obres també a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

És cert que la qualificació penal de la connivència del
Govern amb el concessionari està en mans de la justícia,
però aquest fet no exonera als actuals responsables d'aplicar
les sancions que les bases de la concessió estableixen.
Aquest túnel, la seva adjudicació injusta a l'amic, al de la
casa, la dolosa actuació del Govern per encobrir la
insolvència del concessionari amb falses pròrrogues fent de
correveidile per les institucions financeres, donant cara pel
concessionari, per aconseguir crèdits que evitassin la seva
fallida inevitable, el descontrol i l'abandó de la funció
fiscalitzadora que correspon al Govern, aquest túnel
constitueix el paradigma de forma d'actuar entre 1983 i
1995 dels governs del Partit Popular presidits per Gabriel
Cañellas. És el paradigma d'allò que es coneix com el
canyellisme. Però el Govern actual, concretament el
conseller Sr. Verger, manté sobre aquestes qüestions els
mateixos criteris, els mateixos punts de vista que mantenien
els seus predecessors a la Conselleria d'Obres Públiques?
També està disposat a encobrir, (...) els límits de la legalitat,
els greus incompliments contractuals que s'han produït
durant els darrers sis anys?, està també compromès amb el
concessionari fins ara afavorit i protegit?

Aquesta interpel•lació, senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller de Foment, no té misteri. Per una part, pretén
conèixer la seva posició davant l 'actuació
políticoadministrativa de la conselleria que avui dirigeix en
relació al túnel de Sóller i defensar un final expiatori dels
escàndols, il•legalitats, corrupcions que han afectat a la
concessió del túnel, proposar la resolució del contracte per
incompliments flagrants i proposar la gestió pública i sense
peatge del túnel de Sóller durant els pròxims 28 anys.
Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Sr. President, senyores i senyors diputats. En primer lloc, Sr.
Triay, una cosa, per part d'aquest conseller ni allargament de
concessions, ni res de res, si s'han d'aplicar sancions,
s'aplicaran. No tenc cap ganes, ni cap de nosaltres, d'encobrir a
ningú. Dit això, ja no farà més comentaris respecte a aquesta
qüestió.

El que sí vull dir és que vostè ens demana, interpel•la el
Govern sobre l'incompliment de les obligacions contractuals per
part de la companyia concessionària del túnel de Sóller durant
les fases de construcció de l'obra. Jo he de dir que, en data 29 de
setembre del 1995, el director general d'Obres Públiques es
dirigeix al president de la companyia concessionària del túnel
de Sóller i li comunica l'obertura d'un expedient sancionador ja
que no s'havien complit els terminis d'obra després de les dues
pròrrogues concedides que finalitzaven dia 10 d'agost del 1994.
En aquell escrit s'indicaven els criteris de valoració que s'havien
d'aplicar per establir les sancions, així com el període de temps
que les obres havien estat paralitzades per causes no imputables
al concessionari. També es comunica al cap de departament de
carreteres que comenci a estudiar aquesta qüestió.

En data de dia 20 d'octubre del 1995, el director general
d'Obres Públiques del Ministeri d'Obres Públiques, Transport i
Medi Ambient es dirigeix al director general d'Obres Públiques
del Govern balear i li anuncia que ha finalitzat la redacció del
projecte de conduccions d'aigües des de sa Costera fins a la
badia de Palma. Com que estava previst que la canonada
d'aquesta conducció passàs pel túnel en execució, li comunica
la decisió de la direcció general de contractar aquell tram de
canonada a col•locar al túnel pel procediment negociat sense
publicitat, ja que es tractava d'un mecanisme urgent de
contractació, permet compatibilitzar la construcció del túnel i la
conducció abans esmentada. En aquest acte de replantejament,
les obres corresponents entre el Ministeri d'Obres Públiques i
l'empresa Foment de Construccions s'estableix que acabin dia
15 de desembre del 1996.

En data de dia 28 de febrer i 23 d'abril del 1996, la
companyia concessionària del túnel de Sóller, en base a diverses
argumentacions entre les quals es troba l'execució d'aquestes
obres i les modificacions introduïdes en el projecte del túnel de
Sóller, en especial el disseny de les boques d'entrada al túnel, la
boca nord i la boca sud, se sol•licita la finalització de les obres
dia 15 de desembre del 1996, l'ampliació del termini d'execució
de l'obra, que acabàs dia 15 de desembre del 1996.

Dia 25 d'abril del 1996, el director general d'Obres Públiques
es dirigeix al conseller d'Obres Públiques, Ordenació del
Territori i Medi Ambient, en base a les circumstàncies
esmentades, proposa que aquell termini d'execució acabi dia
16 de desembre del 1996 i l'obertura al trànsit d'aquesta
obra, per tant, dos mesos més tard, dia 16 de febrer del
1997. Es va obrir dia 19 de febrer del 1997.

També la direcció general d'Obres Públiques recorda a
la concessionària, dia 7 de març del 1996, que es menten
obert l'expedient des del 29 de setembre del 1995, un
expedient sancionador per incompliment de terminis. No
obstant això, a petició d'un informe jurídic de dia 22 de
desembre del 1995, es diu que es pot esperar a l'acabament
de les obres per definir i per determinar les penalitzacions
aplicables a la concessionària pel retard de les obres.

Per tant, ens trobam, una vegada finalitzades les obres i
obert el túnel al trànsit dia 19 de febrer del 1997, que s'obrin
les converses amb la companyia concessionària per tractar
tots els extrems d'una obra complicada i complexa. Entre
aquestes qüestions que s'estan discutint, la consideració a
les demores imputables a la concessionària, les produïdes
per imposicions o modificacions introduïdes per
l'administració, les degudes a circumstàncies externes com
és l'execució de les obres de la conducció de l'aigua de sa
Costera, tot això emmarcat dins un capítol de
reivindicacions que l'empresa concessionària presenta. Tots
els qui coneixen les liquidacions d'obres públiques saben
que aquestes fases de liquidació d'obres són llargues i
difícils, no obstant això, dins aquesta liquidació, -torn
repetir, Sr. Triay-, no hi haurà cap encobriment, si s'han
d'aplicar sancions, s'aplicaran i s'arribarà als acords que
s'hagi d'arribar fora cap impediment ni cap qüestió prèvia de
cap casta.

També li voldria dir una cosa, jo no vull ignorar el fet
que la titularitat de la concessió continua sent la
concessionària Túnel de Sóller, SA, el que sí és cert és que
la incorporació de Foment de Construccions i Contractes
com accionista principal i majoritari ha millorat
enormement les relacions entre l'administració i la
concessionària. Un greu problema seria que l'administració
hagués resolt aquest contracte de concessió, que s'hagués
hagut de fer càrrec d'una obra a mig fer, les indemnitzacions
que hagués hagut de dur a terme o un nou concurs que
hagués fet que els peatges, segurament, serien molt més alts
que els que hi ha ara, i, sobretot, -segons el meu parer-,
l'obertura del túnel de Sóller avui encara seria una quimera
i no seria una realitat. Jo crec que estam, efectivament,
davant un problema seriós, complicat i greu, però la realitat
és que hi ha una obra pública, el túnel de Sóller, que s'ha
construït amb la millor tècnica possible, amb uns peatges
enormement satisfactoris, sobretot pels usuaris i, en
especial, pels residents de Sóller. Una obra que no ha costat
ni una pesseta als pressuposts de la Comunitat Autònoma,
ni una pesseta.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 67 / 8 d'abril del 1997 2753

Per tant, si vostè el que pretén és que l'administració rescati
aquesta concessió, ho digui clarament. Jo crec que si ho
haguéssim fet així, si s'hagués pensat en fer una obra sense
peatge, actualment no hi hauria túnel, la gent continuaria
passant pel Coll. Si el que vostè vol és que realment
l'administració faci i estudiï els incompliments, -si és que n'hi
ha-, per part de la concessionari, tengui la garantia absoluta que
el Govern exigirà els incompliments que s'hagin produït i les
conseqüències que pugui dur això a la concessionària del túnel
de Sóller. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. S'obri el torn per fixar la posició. Per
part del Grup Parlamentari Mixt?, per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida?, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La veritat
és que sentint les intervencions anteriors em fa l'efecte que hi ha
un desenfocament total d'aquest debat. És a dir, qui fa la
interpel•lació parla i li fa una gràcia important amb això al
Govern, sobretot, allò que s'ha de fer a partir d'ara en matèria de
sancions, de possible rescat de la concessió que és l'objectiu de
la interpel•lació. Ens trobam davant un govern i davant una
situació que el Sr. Verger, a la seva intervenció, ha ratificat
plenament, on el titular ara de la cartera de Foment fa seus tots
els arguments absolutament viciats, absolutament falsaris que
varen utilitzar anteriors consellers que varen concedir les
successives pròrrogues al concessionari del túnel de Sóller, per
justificar el fet que l'administració no actuàs contra un
concessionari insolvent i que no complia el contracte amb
l'administració autonòmica.

Ens parla d'expedients sancionadors que es posen en marxa
quan la cosa ja està als tribunals, és a dir, ben endarrerit el tema.
No hi ha la més mínima autocrítica per part del titular de la
Conselleria de Foment respecte a una gestió calamitosa per part
de l'administració autonòmica, cap explicació raonable de com
l'obra pública més important d'aquesta comunitat autònoma, -
que en termini d'execució d'obra ni tan sols arribi a 2 anys, sinó
que és de 18 mesos-, acaba ajornant-se, ni més ni manco, sis
anys. Un titular de la Conselleria de Foment ens parla que
comparteix govern amb una persona que està clarament
involucrada en tots aquests fets que varen donar peu a aquesta
catàstrofe política i administrativa, al marge de les
responsabilitats penals, que és el Sr. Reus, actual conseller de
Medi Ambient i Ordenació del Territori. Jo crec que no es pot
parlar del túnel de Sóller (...) que el Govern faci avui una
compareixença davant aquest parlament per donar comptes del
que ha passat amb el túnel de Sóller deixant de banda totes
aquestes qüestions.

Efectivament, avui no hem de parlar de les responsabilitats
penals que eventualment es puguin derivar. Això ho han de
decidir els tribunals, però les responsabilitats penals sempre són
una cosa a més del judici polític, del criteri polític que
correspon exclusivament a aquest parlament. Aquest parlament
políticament ha de decidir, per exemple, si pensa que el Sr.
Reus ha de continuar o no exercint un càrrec de responsabilitat
en aquest govern, per raons de caràcter polític independentment
que, a més d'això, un tribunal pugui trobar responsabilitats
penals en la seva actuació, una cosa no lleva l'altra, és a més
d'allò altre.

I en el breu temps de la meva intervenció, evidentment,
no puc fer una narració detallada de tot el que ha passat,
però sí que aquí es parla que el Govern expliqui en aquesta
interpel•lació per què s'ha produït un retard de sis anys en
aquestes obres, aquest és el motiu de la interpel•lació.
Efectivament, primera dada objectiva a la qual ens hem de
remetre. És una adjudicació que es dóna a l'empresa que té
el tercer lloc en puntuació respecte de les quatre que s'hi
varen presentar, una empresa que incompleix
sistemàticament tots els terminis que se li plantegen en el
contracte, una empresa a la qual l'any 1991, és a dir, l'any de
teòric acabament i posada en funcionament d'aquest túnel,
es concedeix, per part de l'Administració, una pròrroga ni
més ni manco que de 24 mesos per a la finalització de
l'obra, a unes obres que havien de finalitzar en 18, es dóna
una pròrroga de 24, sense que el concessionari pugui adduir
ni causa de força major ni causa imputable a
l'Administració, i després d'aquesta primera pròrroga
extensíssima i generosíssima, resulta que, el març del 92,
aquesta empresa sobreseu els pagaments corrents, de juliol
al setembre del 92 interromp les obres i, segons dades del
registre mercantil, a 31 de desembre de l'any 92, té un deute
de dos mil i busques -2.186- de milions de pessetes, al qual
només pot fer front amb 212 milions.

 I a aquesta empresa, amb aquesta situació, de bell  nou
el Sr. Saiz li dóna una nova pròrroga de 12 mesos el març
del 93. Efectivament, se li dóna el març del 93 la pròrroga
i l'abril tornen a paralitzar les obres, tornen a paralitzar les
obres i escriu el Sr. Cuart al Sr. Saiz per demanar-li noves
pròrrogues, és a dir, dos mesos després d'haver-li'n
concedida la segona.

I aquesta és la situació de qui ara ocupa un escó nou, un
el que sigui, un lloc en aquest Govern de la Comunitat
Autònoma, i que no és present  en aquest cambra. Aquesta
és la situació que troba quan accedeix a la cartera. És a dir,
unes obres paralitzades fa dos mesos, la segona paralització
respecte de la del 92, dues pròrrogues concedides i ja
sol•licitud d'una tercera dos mesos després de concedida la
segona, insolvència econòmica manifesta, sobreseïment dels
pagaments corrents des del 92, fallida de facto, perquè quan
es declara la fallida, es declara amb efectes del 92, i una
carta de Cuart a Saiz on demana una nova pròrroga per
poder demanar un crèdit, etc.

I davant una situació d'aquestes característiques, se'ns
ven que l'actitud correcta de l'Administració no és
immediatament resoldre aquell contracte, actuar contra el
contractista i fer una nova concessió, sinó que el que s'ha de
fer és una nova pròrroga per part del Sr. Reus, i
efectivament s'incompleixen una altra vegada els terminis,
etc., i el Sr. Reus -el Govern- no fa absolutament res, res,
fins que no es presenta la denúncia per part d'Esquerra
Unida, i jo no sé si en tot això hi ha delicte o no, ho dirà el
Tribunal Superior de Justícia.
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

 Sí, Sr. President. acab en un minut.

Però és que a mi més igual si hi ha delicte o no. N es pot
imaginar una actuació més calamitosa per part de
l'Administració pública, i no es pot imaginar una cosa més
calamitosa que una obra que ha de durar un any i mig o dos
anys, segons s'agafin els terminis, duri o tengui sis anys de
retard. I en aquest sentit, jo crec que la interpel•lació ha d'anar
en el sentit de dir quina ha de ser l'actuació de l'Administració
(...), si és correcte un rescat de la concessió, com va aquest
expedient sancionador, però sobretot, feta aquesta explicació
del que ha passat, que el Govern ens ho ha d'explicar, jo crec
que, fonamentalment, aquesta interpel•lació ha de servir per
saber qui paga políticament per aquest desastre, qui respon
políticament, no penalment, que ho decidirà el tribunal, per
aquest desastre i qui dóna la cara políticament per aquest
desastre. Jo crec que és un tema ineludible d'aquesta
interpel•lació, al marge, òbviament, de quines són les
actuacions que s'han de fer a partir d'ara per defensar, per variar,
els interessos públics i no els interessos privats. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Triay,
es fa difícil conèixer de boca del Govern, com demana la
interpel•lació del seu grup, les causes que han motivat
l'important retard de la posada en servei del túnel de Sóller, això
ja ho vàrem intentar, sense massa bons resultats, a una comissió
permanent creada per a aquest fi. Cal recordar, però, com la
majoria del PP va aconseguir tancar aquesta comissió, jo diria
que ben en fals i de forma vergonyosa, en no permetre
investigar a fons i demanar les responsabilitats que avui,
després d'uns anys, han quedat ben demostrades, fins i tot
demostrades per la fiscalia anticorrupció.

El Govern i el Grup del PP varen tenir ocasió de tornar-se la
dignitat i de tornar-la a aquest parlament, haguessin pogut evitar
el ridícul fent sortir la veritat a la llum i no negant l'evidència de
què ja tothom començava  a parlar, va ser perdre una ocasió per
a la seva credibilitat i evitar tot el que li està passant. Després
de sentir el Govern avui, el seu portaveu, hem de pensar que es
continua negant reconèixer allò que és evident, la irregularitat
d'aquesta concessió, que ja va fer mala olor des del principi i
molt abans de la fallida anunciada d'una empresa que no tenia
garanties suficients per realitzar aquesta obra pública, fora, com
també va quedar bastant demostrat per certs grups, que aquesta
miràs més lluny i anàs lligada a un port esportiu i a
especulacions immobiliàries a la vall; tots sabem que el capital,
almanco, era el mateix.

Quan els objectius finals fallen, comencen els problemes
financers, és també llavors quan entren en jocs altres
persones a través de Brokerval, per cert, tampoc no gaire
ben parades davant la Justícia. Cal recordar aquí també que
el Sr. Cuart va garantir el finançament de les obres amb el
seu patrimoni particular, sense que el Govern exigís aquesta
garantia en cap moment. En tenim prou per confirmar el que
deim fent un repàs ràpid al que ha estat aquesta obra: retards
inexplicables, aturades sense justificar, pròrrogues
regalades, insolvències flagrants, irregularitat per sistema,
improvisacions, negligència, incompetència, ¿en volen més,
senyores i senyors diputats?

Però a tot això, l'expresident Cañellas manifestava que
l'única cosa fosca del túnel de Sóller era la seva boca, no
podia ni volia assumir ni reconèixer el seu major error dels
dotze anys de govern. Cal recordar, una vegada més, que
l'obra donada a l'empresa del Sr. Cuart, soci del Sr.
Cañellas, va ser la tercera valorada per una comissió tècnica
que va estudiar les quatre pliques presentades. La diferència
en negatiu va ser de més de vint punts sobre cent que va
tenir l'empresa del Sr. Cuart en relació amb la primera. Això
diu molt poc a favor d'aquesta concessió. Però també hem
de dir que, a l'apartat de finançament i solvència, aquesta
comissió va qualificar l'oferta del Sr. Cuart en quart lloc,
amb una diferència substancial: 87 punts, la primera; 84, la
segona; 78, la tercera, i el Sr. Cuart, 31. Això ens fa afirmar
una vegada més que va ser una concessió política, que per
part del Govern del PP s'ha tengut un tracte de favor cap a
l'empresa concessionària. Sabem que hi va haver al manco
tres reunions d'aquesta comissió tècnica, però també sabem
que no hi va ha ver, o no n'hi ha, actes d'aquestes
comissions, perquè se'ns va dir que ningú en va ordenar fer.

Podem afirmar avui que l'adjudicació pel Consell de
Govern de la concessió del túnel de Sóller a l'empresa del
Sr. Cuart es va fer en contra de les mateixes bases fetes pel
Govern, ja que no era l'oferta qualificada més avantatjosa
per la comissió avaluadora; que el Govern no tenia intenció
de fer complir a aquesta empresa, ja ho vàrem poder
comprovar amb la concessió de les primeres pròrrogues,
donades en contra de l'infrme del cap del servei jurídic de la
Conselleria d'Obres Públiques, qui manifestà que sols es pot
concedir pròrroga per causa de força major o per causa
imputable a l'Administració, no com es va fer, per
problemes financers, els quals l'empresa, una vegada rera
l'altra, es negava a reconèixer; a l'informe de gestió de l'any
92 la direcció de l'emprsa encara donava per fet que, a finals
de l'any 92, el túnel estaria obert i amb trànsit.
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Se'ns va dir en el seu moment que si no es donaven les
pròrrogues, s'anava a la paralització de les obres, quan estava
ben demostrat, i així ha quedat, que quan es varen donar
aquestes pròrrogues, les obres feia mesos que estaven
paralitzades. La primera pròrroga, que s'havia demanat el 2 de
juliol de 1991, s'havia demanat tres mesos després del termini
legal per fer-ho. L'obra havia d'estar acabada el 10 d'abril de
1991, dos anys després que l'obra..., perdó, l'obra havia
d'estar..., la primera pròrroga es va donar el 10 d'abril de 1991
i havia d'estar acabada dia 10 d'abril de 1993, dos anys després
que l'obra hagués d'estar acabada oficialment sobre la plica. Per
tant, era una pròrroga totalment il•legal, ja que no s'ajustava a
la legalitat vigent.

Sols després d'un any de l'adjudicació de la concessió, es va
nomenar el delegat del Govern a la companyia concessionària,
però aquest no va exercir mai les seves funcions de vigilància
i control ni va assistir a les reunions del consell d'administració.

Quan Fomento es fa accionista majoritari de la concessió i
continuen les obres, ho fa perquè ja no hi ha més remei, si vol
recuperar part del seu deute, i això passa perquè, per part del
Govern, no havia tengut un comportament més rigorós  més
estricte amb l'empresa concessionària que hagués fet arribar a
aquesta solució un any i mig abans i el túnel, a la millor,
s'hauria acabat i obert molt abans, però el Govern havia de
protegir l'empresa del Sr. Cuart, fins al final, ja que, per això,
aquesta empresa havia pagat 50 milions a gent del PP, com en
queda també constància a l'escrit acusatori de la fiscalia
anticorrupció.

Tampoc no es va tocar la fiança dipositada pel concessionari
ni tampoc no es va ampliar. El procés administratiu permet
plantejar sancions; avui hem sentit que a la millor es farà, s'ha
obert un expedient. Crec que la credibilitat, després de tants
anys, que avui un membre del Govern ens digui el que es farà
ara, quan s'havia hagut de fer fa molts d'anys, té poca
credibilitat. De totes maneres, esperarem la moció del Grup
Socialista, perquè ben segur que ens permetrà tornar a parlar del
túnel de Sóller, del qual crec que encara hi ha moltes coses a
dir. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Salom, té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Des del nostre grup, volem constatar que fa uns anys ens vàrem
veure en la necessitat que els habitants de la vall de Sóller
tenien la necessitat que per arribar al seu municipi era necessari
realitzar unes determinades obres al marge de tot el que és tot
el coll i fer tots els revolts per poder arribar al seu municipi, i en
aquest sentit es va optar per fer un túnel. I es va optar per un
sistema de concessió d'unes obres a una determinada companyia
i que, efectivament, aqueixes obres s'han produït amb un retard,
un retard considerable, que el podem imputar a dos factors:

Un seria, per part de l'Administració, que s'han produït
uns determinats retards perquè l'Administració, en un
determinat moment, va demanar que es fessin una sèrie de
modificats de les obres, en el que és l'accés tant a la boca
nord com a la boca sud, i també varen demanar que aquelles
obres que es feien -obres hidràuliques- per dur l'aigua de sa
Costera fins Palma, que seria bo, per motius econòmics, que
totes les canals passassin pel que és el túnel de Sóller, i en
aquest sentit, es varen produir uns retards en l'execució de
les obres imputables a l'Administració. Però també hi ha uns
altres retards que, efectivament, són imputables a l'empresa
concessionària, i en aquest sentit, en un moment determinat,
s'obre un expedient sancionador per incompliment d'aquests
terminis d'execució de les obres.

Com ens trobam avui? Avui, com ha dit el Sr. Verger,
ens trobam que el túnel està obert al públic, que no ha
acabat les obres l'empresa a la qual en principi es varen
adjudicar, sinó que les ha acabades Foment de
Construccions i Contractes, que hi ha un peatge, que en
general n'és satisfactòria la quantia, especialment  per als
habitants de la vall de Sóller, i que aquesta obra no ha costat
un duro al Govern de la nostra Comunitat Autònoma,
aquesta obra pública no ha costat un duro als ciutadans de
les Illes Balears

I de què estam pendents, en aquest moment? Estam
pendents de resoldre l'expedient sancionadors i de fer la
liquidació d'aquestes obres, i com ha dit el conseller, serà
quan es resolgui aquest expedient que es dirà si hi ha
d'haver o no sancions a la concessió i que hem d'esperar a la
resolució d'aquest expedient.

Però també ens pareix que, així com s'ha plantejat
aquesta interpel•lació, tal volta, Sr. Verger, i vostè aquí
també ho ha apuntant, sigui un poquet l'excusa perquè quan
vengui la moció, se'ns presenti aquí que el Govern ha
d'assumir el cost del peatge i que poder passar pel túnel
sigui de manera gratuïta. Creim que la interpel•lació és un
poquet l'excusa per poder plantejar a la moció aquesta
qüestió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica, Sr.
Triay, té vostè la paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
interpel•lació és sobre la valoració que fa l'actual Govern sobre
tot el que ha passat, des del punt de vista administratiu i de
relacions amb el concessionari del túnel de Sóller, i sobre les
mesures sancionadores que pensa prendre. No és cap excusa
perquè aquestes mesures sancionadores, estimam nosaltres,
hagin d'anar a la resolució del contracte, perquè creim que els
incompliments han estat molt greus, i que aquesta resolució del
contracte podria, sense cap dubte, dur que s'assumís el cost de
la plica presentada inicialment de 3.116 milions per part de la
Comunitat Autònoma i que el túnel fos d'us gratuït per a tots els
ciutadans.

Però, de totes maneres, si faig el resum del que jo entenc que
ha estat la intervenció del conseller de Foment, ens ve a dir que
en lloc de dos anys, han estat vuit anys perquè s'hi ha passat la
canal de sa Costera i perquè s'ha modificat la boca sud del
projecte. Francament, crec que, si aquesta és la conclusió del
nou conseller de Foment, amb l'anterior o amb els anteriors no
haguéssim anat molt més enfora, per a aquest viatge, no feien
falta -no sé com es diu- alforjas, beaces.

Per tant, que estiguem tranquils, que tot està documentat,
que, llevat uns mesos de 1994, quan hi va haver un buit, tot allò
altre està totalment avalat pels documents administratius, que
tot és normal i està justificat, i que, per tant, el conseller de
foment se'n fa responsable, en certa manera, assumeix  totes les
posicions i actuacions dels seus antecessors, precisament l es
d'aquells que ara es troben davant els tribunals per presumpta
prevaricació. Jo li demanava si realment assumia els
plantejaments dels seus antecessors, i he de concloure que sí,
que ell avala les pròrrogues concedides, que avala el tractament,
que jo en dic de favor, ell no, però jo en dic de favor, que
aquesta empresa concessionària ha tingut per part del Govern,
i que, per tant, hi ha una tota continuïtat en el fons, encara que
en la forma hi hagi un cert tancredisme, un cert tapar-se els ulls,
un cert..., no sé, una cosa que recorda a aquelles tres mones que
simbolitzen l'amor, que significa que l'amor és mut, és cec i és
sord. No sap res, no ha sentit res ni ha vist res. Ell acaba
d'arribar i així estaven les coses i així continuen.

Crec que ens ha confirmat que, efectivament, no hi ha un
canvi en aquesta qüestió, que no hi ha un ruptura amb la
situació anterior, que tots van dins el mateix vaixell, que tots
fan pinya amb aquells que estan acusats i, a més, ens anuncia,
això sí, això és nou, a pesar que és de l'any 1995, que hi ha
obert un expedient disciplinari, i la gran notícia i la gran
aportació d'aquesta interpel•lació, des de la posició del govern
a aquesta interpel•lació, és si s'han d'aplicar sancions,
s'aplicaran. Ja hi hem avançat, ja hi hem avançat, perquè ens
hagués pogut dir que si s'han d'aplicar sancions, no s'aplicaran,
mentre que ens ha dit que si s'han d'aplicar sancions, s'aplicaran.
Qui no pot estar d'acord amb una afirmació d'aquest tipus? Per
tant, hem fet una passa endavant. Si s'han d'aplicar sancions,
s'aplicaran, però, ¿s'han d'aplicar sancions, Sr. Conseller?, ¿i
quina és la proposta de sanció?, ¿com és possible que la sanció
sigui objecte de negociació amb qui ha de ser sancionat, tal com
ens ha explicat el sr. Conseller de Foment?, ¿què és el que s'ha
de negociar sobre la sanció amb el concessionari? No sabia que
les sancions es negociassin amb qui ha de ser sancionat, ¿què
negocia?, ¿quina liquidació està negociant?, ¿quin tipus de
liquidació hi ha a una obra en règim de concessió?, ¿què està
negociant, el cost de les obres?, ¿ quin interès té per a
l'Administració el cost de les obres?, el qual, per altra part,
l'hauria de saber, si hagués fet un seguiment puntual i hagués
fiscalitzat, així com toca, al llarg de totes les obres, tal com és
l'obligació, el que s'estava realitzant, però, ¿com es pot
fiscalitzar o com es pot saber en aquest moment el cost de les
obres? Ja ho vaig dir una altra vegada, que els vells enginyers
deien, sobretot els enginyers que feien feina per la contracta,

que feien feina per les empreses constructores, que un túnel
és una mina, una mina per als constructors, perquè sempre
val moltes vegades més que el que deia el pressupost, i, si
no, que l'encalcin, i si, a més, resulta que el constructor és
el concessionari, ja li anirem al darrera sobre què val l'obra,
perquè el mateix empresari, soci majoritari de la concessió,
és el contractista de l'obra de la construcció del propi túnel.
Per tant, no hi ha un coneixement possible del que ha valgut
aquesta obra ni, d'acord amb les clàusules ni el contracte, té
cap interès conèixer què ha valgut l'obra, perquè no és base
de referència per a cap tipus d'indemnització ni, en cas de
resolució sancionadora, en cas de rescat de les obres, que
únicament i exclusivament tindrà com a referència la plica,
el pressupost de l'adjudicació presentat pel guanyador, 3.119
milions de pessetes més IVA.

Per tant, senyores i senyors diputats, la meva conclusió,
la del meu grup, que, lògicament, formarà part d'una moció
que presentarem oportunament, és que la companyia
concessionària del túnel de Sóller, independentment que els
seus accionistes inicials fossin uns i els accionistes finals,
uns altres, perquè la companyia és la mateixa, la companyia
concessionària del túnel de Sóller ha incomplit notòriament
amb les seves obligacions i el que havia de fer en dos anys,
ho ha estat en vuit, i que tot allò altre són excuses i papers
encobridors d'aquesta situació.

I què mereix la resolució del contracte?, i que aquesta
resolució del contracte s'ha de fer pel pressupost establert en
l aplica del Sr. Cuart, i que és injust, és discriminatori i és
arbitrari haver de pagar fins l'any 2016 peatge per utilitzar
aquesta obra, del qual el Sr. Conseller ha dit que era molt
satisfactori i que, realment, jo trob que és molt car, i tots els
estudis comparatius diuen que és dels més cars d'Espanya
per quilòmetre de túnel, però, en qualsevol cas, crec que
aquest peatge hauria de desaparèixer i que la situació i els
incompliments que ha fet el concessionari durant tot aquest
temps mereixen realment, i els posen en mans de
l'Administració, no que li posin una simbòlica multa per
tapar els mesos que no té documentats dins l'expedient de
les pròrrogues forçades o encobertes, sinó que realment
mereix la sanció màxima que estableix el plec de
condicions, que és la resolució del contracte i l'adquisició,
per tant, de la gestió del túnel per part de l'administració del
Govern balear.
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I no faltaria més que un túnel que en lloc d'estar en dos anys,
ha estat en vuit i que és en règim de peatge, un peatge
plenament actualitzat al dia d'avui, costàs un duro, és clar, costa
les mil pessetes més IVA  a qui passa pel túnel, anada i tornada,
no faltaria més que encara haguessin de pagar un extra des de
l'Administració. El que jo crec és que aquesta és una obra
anòmala dins el conjunt de la xarxa viària de les Illes Balears,
que no té cap explicació, que, sense cap dubte, aquest
parlament, quan l'any 87 va acordar per majoria, amb el vot en
contra dels socialistes, concedir o autoritzar el Govern a
concedir aquesta obra en règim de peatge, mai no l'hagués
aprovat, ni tan sols qui en aquell moment hi va donar el vot
favorable, si en lloc de dos anys, hagués sabut que estarien vuit
anys a construir aquest túnel. Es va fer perquè es va dir que era
l'única manera de tenir-lo en el termini més curt de temps,
aquest termini s'ha convertit en vuit anys, i el Govern aquí, com
Don Tancredo, tot ho troba bé i tot troba que ha anat
meravellosament, que el peatge és barat i que l'obra s'ha
acabada, naturalment, s'ha acabada sis anys més tard. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Vagin per endavant una sèrie
d'aclariments,perquè jo crec que és important que així es faci.
El govern, en un moment determinat, posa en marxa un
expedient sancionador dia 29 de setembre de 1995 i acorda, en
funció de..., que es pot acabar el final de l'obra, per definir les
penalitats que fossin aplicables, no quan el jutge entràs o entràs
en el jutjat una determinada petició, sinó, quan l'obra estigués
acabada, el Govern té l'obligació d'actualitzar aquest expedient
sancionador i posar-lo en marxa per veure què ha passat i quines
són les sancions que s'han d'aplicar a aquesta empresa. Segon,
les sancions no es negocien, el que sí s'haurà de negociar o
s'haurà de discutir són els períodes imputables al concessionari
per obres que no eren de la concessió, com per exemple era la
canal de l'aigua de sa Costera, i els retards i els períodes de
temps imputables a la concessionària perquè el concessionari
s'ha retardat, però això sí que s'ha de discutir, perquè, al
concessionari, li imposam, per a bé general, una sèrie d'obres
que eren necessàries, les quals, per consegüent, modificaven
l'estat d'execució d'aquella obra, i això és el que s'està discutint.
Després, l'Administració, en funció dels seus informes tècnics
i jurídics, imposarà les sancions que cregui que s'han d'imposar,
i jo no m'atrevesc aquí, com fa vostè, Sr. Triay, a dir que, a
aquesta empresa, li hem de llevar la concessió, se li aplicaran
les sancions que siguin pertinents, però vostè no és jutge ni pot
dir quina és la sanció que hem d'imposar a aquesta empresa, ni
molt manco, ni ningú d'aquí, perquè el que és cert i segur és que
des del moment que varien els socis majoritaris de la concessió,
s'ha fet possible l'acabament d'aquesta obra, i si hi haguéssim
aplicat el seu raonament, segurament d'aquí a deu anys encara
no hi hauria túnel de Sóller.

Per consegüent, li podem assegurar que nosaltres aplicarem
el que, en funció dels informes tècnics i jurídics, s'estimi
oportú aplicar a aquesta empresa, i no jutjam, d'entrada el
que ha de ser, com vostè fa, ni molt manco.

Miri, vostè és molt viu, diu que li pareix molt car allò de
les mil pessetes, per ventura ho és, però per a un senyor que
hi passa una vegada de tant en tant no és car, mil pessetes,
i el que és més barat són les 135 pessetes que paguen els
ciutadans de Sóller i de Fornalutx per venir a Palma i les
135 per tornar-se-n'hi. Li puc assegurar, al manco pel
coneixement que en tenc, o per la informació que tenc, els
ciutadans ho troben relativament barat. Per tant, tot allò
altre que han dut aquí, totes les altres qüestions que han dut
aquí, de concessions polítiques o de pròrrogues, ja es varen
discutir en el seu moment, aquí hi ha unes pròrrogues que es
varen donar, una primera pròrroga de 24 mesos i una segona
de 12 mesos, emparades en uns informes tècnics i jurídics,
els quals feren possible que aqueixes pròrrogues es
donassin. La intenció del Govern actual era acabar l'obra i
una vegada acabada l'obra veurem quines són les
responsabilitats o els incompliments de la concessionària,
després d'això, ara és el moment i això és el que s'està fent
precisament. Tota la resta em sembla que és fer ratlles dins
l'aigua i sobra, perquè crec que ara és el moment de saber
què ha passat, de veure quins són, -torn repetir-, els
incompliments i, si n'hi ha, no es preocupi perquè la
concessionària pagarà el que estimem oportú. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 4210/96,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a pensions.

Acabat el debat de la interpel•lació, passam al segon
punt de l'ordre del dia que fa referència a proposicions no de
llei. Veurem la presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a pensions. Sr. Sampol, té vostè
la paraula.

Sí, Sr. Diputat, deman als serveis de la Cambra que es
faci la transcripció de la proposició no de llei al Diari de
Sessions.
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Les Illes Balears tenen un sistema productiu molt diferenciat
respecte altres comunitats de l'Estat espanyol. El nostre model
econòmic, basat en el turisme, té una característica definidora: la
temporalitat. És a dir, a Balears l'ocupació assalariada cau un
50% a l'hivern provocant que un treballador no pot cotitzar, de
cap manera, durant tot l'any. Per tant, quan es calculen els anys
cotitzats ens trobam que mai, en termes globals, podrem cotitzar
igual que a la resta de l'Estat, sense oblidar que les bases de càlcul
seran sempre inferiors. Tot això provoca que un treballador, amb
el mateix salari que un altre, treballant en el sector del turisme pot
arribar a cobrar un 30% menys que si treballés en la indústria
durant tot l'any.

De fet, en conjunt, els salaris de Balears estan per baix de la
mitjana espanyola. Mentre que l'any 1995 aquesta fou de 173.832
pessetes mensuals, la mitjana de salaris de Balears va ser de
162.316 pessetes, més d'onze mil pessetes mensuals de diferència.

Aquesta realitat té unes conseqüències negatives sobre les
pensions, de tal manera que la pensió mitjana devengada a Balears
és una de les més baixes de l'Estat. Concretament, segons les dades
publicades pel Ministeri de Treball, si prenem la mitjana
corresponent a gener/novembre del 1995 per jubilació, viduïtat,
invalidesa, orfandat i favor familiar, ens trobam amb una pensió
de 53.600 pessetes davant les 59.300 pessetes de mitjana de l'Estat.
Aquestes pensions afecten a 134.300 ciutadans de les Illes Balears,
amb l'agravant que la nostra és la comunitat més inflacionista de
l'Estat.

La diferència encara és més greu pels jubilats, els quals, l'any
1995, reberen una pensió mitjana de 63.600 pessetes front a les
74.000 pessetes de mitjana espanyola, i encara més lluny de les
90.900 pessetes del País Basc, per exemple.

S'ha d'assenyalar, a més, que aquest diferencial ha anat
creixent al llarg dels darrers deu anys. Així, en aquest període,
l'increment de les pensions a Balears ha estat del 103% quan en el
conjunt de l'Estat fou del 111,8%. En definitiva, els pensionistes de
Balears cada vegada cobren menys que a la resta de l'Estat.

Vet aquí, però, que quan analitzam les cotitzacions en conjunt
la tònica s'inverteix. Així, mentre que avui les prestacions socials
ja absorbeixen el 99% de les cotitzacions a tot l'Estat, a Balears,
segons les dades del 1994, d'un total de 159.261 milions de
pessetes cotitzats, únicament 109.7776 milions retornaren en
prestacions per pensions.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM presenta la següent

Proposició no de Llei:

"El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- Instar el Govern de l'Estat espanyol a garantir un sistema
de pensions contributives i no contributives just i suficient.

2.- Constatar que les Illes Balears, a pesar de tenir la
renda per càpita més elevada de l'Estat, tenen la mitjana de
pensions molt per baix de la mitjana de pensions espanyola.

3.- Constatar que l'any 1994 les cotitzacions totals a la
Seguretat Social a les Illes Balears foren de 159.261 milions de
pessetes, mentre que les prestacions per pensions únicament
sumaren 109.776 milions. En el conjunt de l'Estat les
prestacions per pensions ja són el 99% de les cotitzacions
totals, mentre que a les Illes Balears únicament són el 68%.

4.- Instar al Govern de les Illes Balears a que en les
negociacions amb el Govern de l'Estat es tengui en compte que
els pensionistes de  Balears l'any 1995 cobraren 5.700 pessetes
mensuals menys que la mitjana estatal. En el cas dels jubilats
aquesta diferència fou de 10.800 pessetes mensuals.

5.- Reclamar al Govern de l'Estat que dels 50.000 milions
anuals (diferència entre el total de contribucions i prestacions
per pensions a les Illes Balears) destini una part a un plus
d'insularitat per tal que les pensions de les Illes Balears siguin,
com a mínim, equivalents al sou mínim interprofessional.

6.- Instar el Govern de l'Estat a modificar la normativa
laboral i social corregint els perjudicis que l'estacionalitat
provoca en el sistema de prestacions socials. Aquests
perjudicis són especialment importants a les Illes Balears que
tenen una economia fortament estacional.

Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. A partir d'un estudi sobre les
pensions a les Illes Balears realitzat pel Sr. Antoni
Montserrat i publicat en diversos articles a alguns mitjans de
comunicació i revistes especialitzades, presentam aquesta
proposició no de llei. Aquest estudi sobre pensions va molt
més enllà perquè retrata les característiques, les peculiaritats
del nostre sistema econòmic que es pot resumir en dos
qualificatius: temporalitat i una mitjana salarial baixa.

Efectivament, a Balears hi ha una part molt important
dels treballadors que no tenen feina durant l'hivern, per mor
de la temporalitat no treballen a l'hiver i, per tant, no
cotitzen a la Seguretat Social. D'altra banda, tenim, segons
xifres oficials, la mitjana salarial de les Illes Balears bastant
inferior a la mitjana estatal. Concretament, l'any 1995, la
mitjana de salaris al conjunt de l'Estat era de 173.832
pessetes mensuals, mentre que a les Illes Balears era de
162.316 pessetes, és a dir, més de 11.000 pessetes mensuals
per baix. En el cas del obrers, aquesta diferència encara és
molt major. La mitjana de l'Estat és de 141.434 pessetes i la
mitjana salarial a les Illes Balears és de 127.366, més de
14.000 pessetes mensuals de diferència. Això és deu a la
nostra estructura productiva. La major part dels nostres
treballadors fan feina al sector serveis, al turisme, al
comerç, una part important a la construcció, i també una
part important de treballadors autònoms. En conjunt, tots
aquest sectors, que són la majoria, tenen una mitjana salarial
inferior a la mitjana. Per tant, salaris baixos, temporalitat
que té una repercussió sobre les cotitzacions, cotitzacions al
final del cicle de treball, cotitzacions baixes i, en definitiva,
conseqüència de cotitzacions baixes, pensions baixes.
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Quines són aquestes pensions?, tornem a aquest estudi abans
esmentat i veim que a l'any 1995 la mitjana de les pensions a
Balears va ser de 53.600 pessetes mensuals, mentre que la
mitjana estatal era de 59.300 pessetes, és a dir, 5.700 pessetes
mensuals manco cobren de mitjana els pensionistes de les Illes
Balears respecte a la península, això, en conjunt. En jubilació,
per exemple, els nostres jubilats cobren de mitjana 63.600
pessetes mensuals, mentre que la mitjana de l'Estat espanyol
són 74.400, és a dir, 10.800 pessetes mensuals de diferència.
Això comparant amb la mitjana, si comparam, per exemple amb
Madrid, 86.400 pessetes mensuals, el País Basc, 90.900 pessetes
mensuals de mitjana per jubilat. En viduïtat, semblant, per
davall de les Illes Balears només hi ha Galícia on les vídues i
viudos tenguin una mitjana de pensions inferior a la de les Illes
Balears.

Veim, per tant, que aquí, aquesta estructura econòmica, té
unes conseqüències nefastes sobre el règim de pensions,
sobretot a un territori, a un país, a les Illes Balears, allà on el
nivell de vida puja per damunt la mitjana de l'Estat. Durant anys
hi havia una teoria que, -quan es començava a parlar de balança
fiscal-, a les Illes Balears no ens interessava la independència
econòmica, -parl dels anys 70, s'utilitzava aquesta terminologia-
, perquè teníem un dèficit respecte a l'Estat i, precisament, deien
que aquest dèficit es produïa per mor de la temporalitat perquè
ell finançament de l'atur per part de la Seguretat Social
provocava un dèficit favorable a l'Estat. Però, ara coneixem
quins són els ingressos totals per les cotitzacions a la Seguretat
Social. Hem vist que si a l'any 85, en el conjunt de l'Estat, el
88% de totes les cotitzacions es dedicaven a pagar les pensions,
a Balears només s'hi destinava el 75%. És a dir, de cada 100
pessetes que cotitzàvem, en el conjunt de l'Estat, 88 anaven a
pagar pensions i a les Illes Balears només 75, això fa 12 anys,
10 anys més tard, l'any 1995, -són les xifres que tenc aquí-, en
el conjunt de l'Estat, de cada 100 pessetes que es cotitzen a la
Seguretat Social, 99 es destinen a les pensions, pràcticament
totes les cotitzacions ja es destinen a pagar pensions i és quan
comença sortir la inquietud, la por perquè el sistema de
pensions no es podrà mantenir. Però, a l'any 1995, el mateix
any, a les Illes Balears, només el 67% del que cotitzaren es va
destinar a pensions.

És a dir, mentre que al conjunt de l'Estat, cada vegada més,
del que cotitzem en conjunt es destina quasi tot a pagar
pensions, a les Illes Balears, cada vegada, del conjunt de
cotitzacions, una part menor es dedica a les pensions. En xifres
absolutes, l'any 1994 vàrem cotitzar, tots els treballadors i
autònoms, a la Seguretat Social 159.261 milions de pessetes.
D'aquests 159 milions de pessetes, quants en vàrem recuperar
els ciutadans de les Illes Balears?, mitjançant les pensions, en
recuperarem 109.776 milions i mitjançant la desocupació, l'atur,
29.765.

És a dir, que mentre que en el conjunt de l'Estat ja el
99% de les cotitzacions es dediquen a pagar pensions, aquí,
amb tot el que cotitzem, pagam les pensions, pagam els
nostres aturats i encara ens queden 20.000 milions de
pessetes que ingressem a la caixa de l'Estat. És aquí quan
presentam aquesta proposició no de llei, que consta de varis
punts, entre els quals hi ha la petició que el Parlament de les
Illes Balears reconegui la situació que estan patint els
nostres pensionistes. Primer, creim que ens hem de
pronunciar sobre el debat que hi ha hagut sobre les
pensions. Instar el Govern de l'Estat a mantenir, a garantir,
un sistema de pensions contributives i no contributives just
i suficient, però, també, a prendre nota, el Parlament es faci
ressò d'aquestes xifres que els he donat, que aquí es
produeix un dèficit important entre el que cotitzem en
conjunt i el que rebem després individualment.

La proposta que supos que trobarà més oposició per part
de distints grups parlamentaris, alguns dels quals ja han
polemitzat a través dels mitjans de comunicació, és que per
part reclamar al Govern de l'Estat que compensi aquest baix
nivell de pensions que reben els nostres pensionistes
mitjançant un plus d'insularitat  que elevàs la mitjana de
pensions, com a mínim, als nivells del sou mínim
interprofessional. Posaré un exemple, jo no quantific
exactament quina seria la quantia d'aquest plus d'insularitat,
però ens podem imaginar que als nostres 134.000
pensionistes, -aquest és el número de pensionistes que tenim
a Balears-, els augmentàvem 10.000 pessetes mensuals,
140.000 pessetes a l'any, això significarien 18.760 milions
de pessetes. És a dir, de les cotitzacions totals de
treballadors i autònoms a les Illes Balears, encara seguiríem
pagant tots els nostres pensionistes, tots els nostres aturats,
el plus d'insularitat de 10.000 pessetes mensuals a cadascun
dels nostres pensionistes i sobrarien doblers per ingressar a
la caixa de l'Estat. Per tant, hem d'insistir en la necessitat
que es corregeixi una situació provocada per la peculiaritat
de la nostra economia, temporalitat, salaris baixos, pensions
baixes i, la quarta condició que és conseqüència de totes
aquestes, una vertadera espoliació econòmica, un vertader
riu de doblers que constantment surt de les Illes Balears cap
a les arques de l'Estat.

En definitiva, podem retratar aquesta situació amb dues
frases. En conjunt pagam molt, els ciutadans de les Illes
Balears, en conjunt, pagam molt, aportam molt a les arques
de l'Estat. Individualment rebem poc, rebem poc en
concepte de pensions, rebem poc en serveis públics de
l'administració, rebem poc en concepte d'inversions de
l'Estat. És una vertadera situació d'espoliació econòmica que
s'hauria de compensar amb un acord d'aquest parlament, per
unanimitat, reclamant un tractament més just per part de
l'administració de l'Estat. Moltes gràcies.
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(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Altres grups que vulguin intervenir?
Grup Mixt? Esquerra Unida de les Illes Balears?, Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida dóna suport a aquesta
proposició no de llei presentada pel Grup Nacionalista-PSM. Li
donam suport perquè coneixem també l'estudi sobre el qual es
basa l'exposició de motius i, igualment, reconeixem el
diagnòstic que es fa sobre les dades que pateixen els nostres
pensionistes, resultat del nostre mercat laboral.

A un recent estudi publicat el mes de febrer del 97, sobre
l'estacionalitat, es recordava que s'ha augmentat globalment el
nombre de contractacions en un 15% al darrer any, però només
a costa de la contractació temporal ja que l'ocupació fixa ha
caigut de 15.624 contracte al 95 a 14.535 al 96, per tant, 1.089
contractes menys d'ocupació fixa. En canvi, durant l'any 96 hi
varen haver més de 5.000 contractes d'aprenentatge. Només un
6% dels contractes de l'Inem que es fan a les nostres illes tenen
un caràcter indefinit, dades que són conegudes i en augment des
de l'any 94 a través de la darrera reforma laboral. L'actual
sistema de pensions està dissenyat per un determinat mercat
laboral, és un mercat al qual la vida laboral era llarga, estable,
un model que segueix el patró de treballador, home, masculí i
del sector industrial. Mercats laborals com els nostres,
caracteritzats per la discontinuïtat i rotació ocupacional,
resulten totalment insuficients. Des de la reforma del 94, aquest
model s'està generalitzant a tot l'Estat espanyol. A Balears,
l'enquesta de població activa parlava d'un 45% dels treballadors
i treballadores que tenien contractes fixos discontinus, eventuals
i temporals. Hem de pensar, per tant, que joves i dones, que
pateixen les pitjors condicions laborals en actiu, es veuran
perjudicats, amb major mesura encara en el futur, amb el
sistema actual de pensions.

És evident que tot això que estava esmentat fa referència a
la realitat dels treballadors i de les treballadores que en aquests
moments estan en actiu, però que té relació amb allò que es
proposa en aquesta proposició no de llei del PSM. La seva
proposició no de llei parla de les actuals pensions, d'allò que
cobren i d'allò que són discriminats els nostres pensionistes que
provenen del mercat laboral anterior. Nosaltres estam d'acord
amb els termes de la proposició no de llei, sobretot en el primer
apartat, quan parla de "garantir un sistema de pensions
contributives i no contributives just i suficient", seria una
manera perquè el Govern de l'Estat garantís que el sistema
actual de pensions, al manco, no fos empitjorat per les
condicions laborals dels nostres treballadors i treballadores.

També donam suport a la resta de propostes. Respecte a
la cinquena, pensam que aquest plus d'insularitat, que de fet
s'està cobrant per part dels treballadors i treballadores fixos
de les administracions públiques, un plus d'insularitat que
no es toca, seria equivalent a aquest que es demana per part
de la proposició no de llei, un plus d'insularitat que pogués
pal•liar i aconseguir l'apropament a l'equivalència del sou
mínim interprofessional per les pensions.

El darrer apartat de la proposició no de llei, és evident,
que pensam que és una declaració d'intencions, modificar la
normativa laboral i social corregint els perjudicis de
l'estacionalitat pel sistema de prestacions socials. Pensam
que és una bona declaració de principis, però de difícil
concreció en el Govern de l'Estat actual, el govern del Partit
Popular. Per altra banda, també volem reiterar que allò que
dèiem al principi de la nostra intervenció, la realitat del
mercat laboral a les nostres illes, desgraciadament augura un
futur molt més negre per a les pensions dels treballadors i
les treballadores actius en aquests moments. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Amb
bones intencions es poden fer propostes realment molt
desafortunades, molt desencertades. Jo crec que aquí en
tenim una claríssima mostra. Veig cada vegada més clar, -
en motiu d'aquesta proposició no de llei ho veig claríssim-,
l'enorme dificultat de conjugar dos elements de difícil
integració: solidaritat territorial o solidaritat social. Aquí es
planteja, i s'han dit paraules bastant fortes, que hi ha un riu
de doblers que surt de Balears cap a les arques de l'Estat,
que pagam molt a les arques de l'Estat, que hi ha una
espoliació econòmica, -suposam que de Balears, el global
de Balears-, escolti, Balears primer, Mallorca primer,
Menorca primer, Eivissa primer, Formentera primer. Però,
alerta, la France, d'abord, França primer, qui ho diu?, un
solidari?, no, ho diu el Sr. Le Pen. Alerta amb aquesta
argumentació perquè és extremadament perillosa.
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Nosaltres volem un plantejament just, però no un
plantejament de tipus territorial per obtenir solidaritat si som
pobres, quan les Illes Balears eren un territori pobre havien de
ser solidaris des de (...), si ho varen ser o no ho varen ser és una
altra qüestió. Quan les Illes Balears són un territori
econòmicament, globalment, potent hem de pagar menys a
través d'un règim fiscal especial, hem de tenir unes avantatges
per la insularitat que han de ser compensades, però, i si aquesta
insularitat no hi fos, quin seria el nostre sistema econòmic?. Si
agafàssim les Illes i les clavéssim dins el territori de Catalunya
i en fessin quatre comarques, es mantendria el nostre sistema
econòmic?, no, per tant, hem de ser seriosos. Aquí no podem
jugar amb el fantasma de la insularitat quan convé, que té que
veure la insularitat amb les pensions?, que algú ho expliqui.
Què passa?, que un pensionista està afectat pel factor de la
insularitat si està fora del mercat laboral?, què passa?, que la
mar és una barrera? Històricament, què era més fàcil, quan els
mallorquins passaven fam, fer venir 500 o 1.000 tones de blat
de Sicília o fer anar aquestes 1.000 tones des de Barcelona a
Madrid en carros i carretes?, és de sentit comú.

Això és elemental, per tant, aquesta demagògia que es fa, Sr.
Sampol, -sé que a vostès hi ha paraules que jo estic dient que no
els van ben-, però aquesta dinàmica du a plantejaments
absolutament insolidaris i absolutament demagògics i
absolutament incompatibles amb un estat vertaderament de
benestar social. Hem de ser solidaris amb els qui ho necessiten,
no amb els territoris i, sobretot, si aquests territoris tenen una
economia potent. Que hi ha salaris baixos?, i que els paga
l'Estat central a aquests salaris baixos?, clar, hem de ser
seriosos.

Per tant, anem a veure el què vostè realment ens planteja.
Que les pensions de les Illes Balears són baixes?, però si vostè
ho sap perfectament perquè són baixes. Primer, el nostre
sistema de pensions històricament, fins fa relativament poc
temps, era un sistema molt fonamentat en el règim agrari.
Encara dels 134.808 pensionistes que teníem a dia 31 de
desembre del 95, n'hi ha a les Illes Balears 10.594 d'agrari a
compte d'altre i 18.564 procedents d'agrari a compte pròpia.
Naturalment, a les Illes Balears, en aquests moments, no és una
economia agrària, evidentment, els hem de cercar amb un llum
als pagesos. El règim general va creixent, els autònoms van
creixent i van baixant els cotitzants de règim agrari perquè
pràcticament els pagesos ocupen una posició marginal dins les
Illes Balears. És curiós si vostè examina la distribució per illes
de les pensions veurà perfectament com hi ha diferències
importants i significatives. A Mallorca, 31 de desembre del 95,
113.817 pensionistes, dels quals 65.057 del règim general,
16.273 procedents d'autònoms i 24.052 del règim agrari.
Menorca, que té una tradició d'una certa presència de la
indústria, en aquell moment, dia 31 de desembre del 95, tenia
9.866 pensionistes, dels quals del règim general n'hi havia
6.310, 1.799 d'autònoms i 1.316 de règim agrari.

Anem al cas més significatiu, el cas de les Pitiüses, allà on
hi ha, com Galícia, que dóna com a resultat unes pensions més
baixes, una presència molt forta del règim agrari, fins al punt
que quasi quasi iguala o supera el del règim general. A Eivissa
hi havia, 31 de desembre del 95, 4.324 pensionistes de règim
general, 990 d'autònoms i 4.022 de règim agrari, d'un total de
9.748 pensionistes a Eivissa. Formentera presenta una clara
superioritat de pensionistes de règim agrari sobre el de règim
general, Formentera, 31 de desembre del 95, 681 pensionistes,
dels quals 358 de règim agrari, només 232 de règim general i 69
d'autònoms.

Sobre què es construeix una pensió?, sobre les cotitzacions.
Si es cotitza per un règim determinat, lògicament, els
resultats són unes pensions més limitades. La gent de les
Illes Balears podien cotitzar apart del règim agrari?, no,
perquè per cotitzar has de desenvolupar una activitat, si no
estaves dins el règim general no podies cotitzar per aquest
règim. Però, per què la gent anava al règim agrari i moltes
vegades d'una manera fictícia, gent que no eren
vertaderament pensionistes?, perquè les cotitzacions eren
molt baixes. En cas d'algun règim, com el règim del servei
domèstic, eren cotitzacions quasi simbòliques. Per tant, al
final, la gent cotitzava de bon gust, s' esforçava, cercava
aquella altra persona que li firmàs uns jornals que no feia,
s'apuntava al règim agrari i avui tenen una pensió
contributiva. Això és la realitat.

Vostè què vol?, unes pensions de quantia més elevada?,
miri, a les mateixes illes Balears tenim el cas de 464
pensionistes de la mineria del carbó que cobren una mitjana
de 90.238 pessetes. Per què?, perquè les cotitzacions eren
molt més altes, la jubilació o la invalidesa es produïa molt
abans, però no voldria jo que un familiar o un amic que jo
estim hagués de treballar en aquest règim enlloc de treballar
a un dels altres, perquè és un règim d'una duresa especial.

El que vostè proposa, després de fer aquestes
manifestacions en relació a la discriminació i a l'espoliació
econòmica i als torrents de doblers que van cap a Madrid, la
veritat és que té molt poca consistència. Té molt poca
consistència i li vull dir que votarem a favor d'una sèrie de
punts perquè, analitzat fredament, són pures declaracions
retòriques. Instar el Govern espanyol a garantir un sistema
de pensions contributives i no contributives just i
suficients?, encantat, això ho poden aprovar avui mateix a
Madrid. Constatar que les Illes Balears, malgrat tenir la
renda per càpita més elevada d'Espanya, tenen les pensions
(...)?, els números canten, ho hem de votar a això?, dos i dos
són quatre, vots a favor, vots en contra, és un fet. Tres,
"constatar que a l'any 94 les cotitzacions de la Seguretat
Social foren de 159.261 milions, mentre que per pensions
únicament sumaren 109.776 milions", per favor, si són
xifres objectes no les hem de votar, però una cosa, pensin
que el sistema té altres prestacions que no són les pensions,
ah, home, si vostè no compta ni llum, ni butà, ni el lloguer,
el pressupost familiar es presenta més favorable, i això és
una trampeta que vostès han fet o els ha passat per alt, no ho
sé, però és així. 

Que cobren menys que la mitjana estatal; i això que vol
dir?, que cobren el mateix, els de Formentera que els de
Mallorca?, no, molt menys; perquè hi ha molt més règim
agrari, a veure!, una proposició no de llei sobre la
discriminació de Formentera, l'espoliació, el torrent de
doblers que surt -bé, no són molts, però un torrent de
doblers- cap el centralisme balear. Fa rialles.
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Llavors, reclamar del Govern de l'Estat que dels 50.000
milions anuals de diferència entre contribucions i prestacions es
creï un plus d'insularitat per tal que les pensions de les Illes
Balears siguin, com a mínim, equivalents al sou mínim
interprofessional. És a dir, volem que el sistema de pensions
doni una pensió equivalent al salari mínim interprofessional, si
o no?, sí, però, és possible?, el sistema financer aguantaria una
magnitud econòmica generalitzada a tot l'Estat o només hem de
ser solidaris a Balears?, escolti, no estam dins una Europa
social? Si volem fer un plantejament global l'hem de fer global,
i el sistema de pensions en aquest moment té una cobertura a
nivell d'estat i, per tant, no ens hem de crear regionalismes
pensionistes perquè això és una vertadera aberració. 

I si em permet una mica de broma -i acabaré, Sr. President-
en el tema del plus de la insularitat recordi que de les pensions
que es paguen a les Illes Balears, primer, no totes deriven de
cotitzacions fetes a Balears, perquè hi ha miler de pensionistes
que estan Balears i procedeixen d'altres territoris d'Espanya, i ja
em dirà com farà vostè les combinacions, i convé que sàpiga
que, de pensions aportades a les Illes Balears, se'n pagaven dia
31 de desembre del 95 867 a l'estranger, i aquests, què han de
tenir?, un plus d'estrangeria? És una col•lecció, realment, de
despropòsits fets amb molt bona intenció, però jo crec que és la
demostració de la impossibilitat d'encaixar, si no es va molt
alerta, el tema de la reivindicació de tipus territorial i global i
que som una comunitat i que hem de demanar tot quan som
pobres, i que no hem de pagar quan som rics en el tema social
que ens implica a ser solidaris en el que és bo i en el que és
dolent, i el sistema global jo crec que és solidari.

Modificar la normativa, finalment...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, ...laboral i social corregint els perjudicis que
l'estacionalitat provoca en el sistema de prestacions socials em
sembla una bona idea, però com ho vol fer? La idea li votarem
a favor, com tota la resta exceptuant el punt cinquè en el qual
ens abstendrem, perquè creim, senzillament, que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears no hauria de fer el ridícul
presentant unes iniciatives al Govern de l'Estat, que si li
arribassin crec que ens prendrien a pitorreo. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Jaén Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, quiero que mis primeras palabras sean de
felicitación para el portavoz del Grupo Socialista, que con
la ironía que a veces los temas merecen, creo que ha hecho
una exposición objetiva, razonada, una posición de un grupo
que ha tenido responsabilidades de gobierno, del Gobierno
de la nación, sobre un tema, el sistema de pensiones, que
debiera ya, a estas alturas, estar fuera del circuito de las
discusiones porque, a veces, cuando se discute sobre
pensiones las conclusiones, a veces, que se intentan sacar es
en beneficio de una parte y eso yo creo que no contribuye a
nada bueno; por una parte, porque a veces los que están en
el gobierno, sean de un color o de otro, tienen la tentación,
y caen en ella, de pensar que las pensiones las pagan ellos
de su propio bolsillo, del bolsillo del gobierno y, por otra
parte, porque en las personas que perciben las pensiones se
desencadena un sentimiento de duda, de si esa pensión la
van a cobrar mientras vivan y de si sus hijos y sus nietos
tendrán la certeza de cobrar esa pensión. 

Por tanto, yo creo que aquí una vez que hay ese
compromiso solidario intergeneracional de la generación
que trabaja, que está en edad laboral, que tiene la fortuna de
poder cotizar en el sistema, con las otras personas que (...)
sistema pero que contribuyeron con su esfuerzo durante
muchos años a mantener. El debate no es, desde luego,
poner el sistema de pensiones bajo sospecha ni buscar,
como afortunadamente yo creo que lo hecho de forma muy
razonada por parte del Grupo Socialista, otras cuestiones
que a ningún lado nos llevan. 

El tema la verdad es que es importante, porque hay más
de 7 millones de pensiones en número, más de 7 millones de
pensiones, y la cifra para el ejercicio del 97, no del 95 o 96,
97, solamente en España supone 7,3 billones de pesetas.
Después de los asuntos del Pacto de Toledo y de los
acuerdos posteriores que han venido para consolidar y
racionalizar el sistema de seguridad social con unas
novedades importantes de separación de las fuentes de
financiación, por una parte los que cotizan y por otra los que
no cotizan, para pensiones contributivas o no contributivas,
de la creación de un fondo de reserva para necesidades
futuras, de un tope máximo de cotización y de aplicación de
nuevos porcentajes para la (...) de las pensiones, mejora de
jubilación anticipada, mejora de pensiones de viudedad y de
orfandad y una cosa muy importante que es la
revalorización automática de las pensiones en función del
índice de precios al consumo.
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Yo creo que hechas estas referencias hubiese sido
innecesario tener que venir a discutir aquí esta proposición no
de ley. Pero hay dos temas, en la proposición no de ley, que son
los que constituyen el eje central de la misma y sobre los cuales
no ha habido nada nuevo, nada nuevo de lo que ya está escrito.
El Sr. Sampol nos ha leído aquí lo que ya estaba en la
proposición no de ley y ha dicho: "ahí se quedan ustedes", no
nos ha hecho ninguna luz sobre el tema, yo no sé si porque él no
ha sido el autor de la proposición no de ley, que eso a veces
sucede, a veces la hacen otras personas y uno la defiende, o
porque no ha querido ilustrarnos con cifras y, sobre todo, con
cifras oficiales, porque cuando se habla de estadísticas hay que
decir: "según el INE, la encuesta de salarios del año tal es
tanto". En fin, yo creo que estas cosas hay que hacerlas así
aunque haya estudios muy respetables de personas del mundo
económico que hacen su interpretación al respecto; pero
hablando de cifras oficiales hay que referirse, evidentemente, a
esas cuestiones de las fuentes.

Bueno, la primera precisión que voy a hacer es la referida a
los salarios; dice que la media española de los salarios está por
encima de la media balear de los salarios. Yo creo que mejor
explicación, mejor documentada, con más autoridad, con más
conocimiento que la que pueda decir yo la ha hecho el portavoz
Sr. Damià Pons del Grupo Parlamentario Socialista. Ha dicho
por qué se produce eso, pero la verdad es que las cifras que
ustedes dicen no son esas. La encuesta de salarios del INE
contiene otros datos: 177.200 pesetas por pagos ordinarios y
199.100 por pagos totales; pagos totales se llaman, en esta
encuesta de salarios, aquellos que engloban atrasos (...); pero es
que en el año 96 esa media ha aumentado alcanzando la cifra de
181.600 pesetas y 184.500 pesetas, en el año 96. Según la citada
encuesta, ésta a la que nos estamos refiriendo, la ganancia
media de todas las categorías por trabajador y mes representó
185.900 pesetas, cantidad que es significativamente mayor que
las que ustedes citan en la proposición no de ley. ¿Dónde está
Baleares situada?, -ya los porqué se han explicado
suficientemente- está situada en un lugar intermedio; Baleares,
por ejemplo, supera a Canarias, a Castilla-La Mancha, a la
Comunidad Valenciana, a Extremadura, a Galicia, a Murcia y
a la Rioja, y las explicaciones por las cuales están, pues también
las encontraríamos en esa justificación que daba el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista. Estamos en un lugar
intermedio; no somos la primera como el País Vasco porque el
País Vasco, la media de salario por este concepto son 240.900
pesetas, ¿y qué pasa allá?, pues pasa sencillamente que los
salarios medios están en función de los tres sectores, el sector
primario, secundario y terciario, y resulta que el sector de la
industria es el que tiene los salarios más altos; si hay muchos
salarios altos, muchas personas que trabajan y trabajan todo el
año, pues evidentemente la media es la que es, no puede ser
otra. ¿Y por qué el último lugar le corresponde a Murcia?, pues
justamente porque Murcia tiene un componente fundamental de
agricultura donde los salarios son bajos y las cotizaciones
después son bajas, y el sistema es ese.

Más diferencias podría indicar si la encuesta de salarios se
refiere a empleados o a obreros, no es lo mismo, hay unos
salarios para los empleados y otro para los obreros, no todo se
puede meter en el mismo saco, y todo eso ya lo reconocía el
portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista-PSM, lo
reconocía claramente. ¿A qué se debe esto?, pues a que tenemos
un mercado laboral, nosotros, que tiene un carácter estacional
porque hay muchas contrataciones temporales, y ese es nuestro
mal y ese debe ser también nuestro bien cuanto tantas personas
de otras comunidades vienen aquí a trabajar, porque aquí sí que
hay, realmente, un esfuerzo de solidaridad interregional de
Baleares con otros trabajadores de Extremadura, de Andalucía,
que vienen de la península aquí a buscar el sustento para su
familia y marchar después a su comunidad y percibir, por los
conceptos de luz, de agua y de televisión, que el Sr. Damià Pons
decía, Sr. Sampol, los números hay que hacerlos bien, 37.000

millones de pesetas en concepto de paro que usted, eso, no
lo cuenta, y si no después quiero que me explique de dónde
salen los 109.000 millones, me los explica porque yo le voy
a rebatir i verá como le faltan bastantes más. Y que nos
quedemos como estamos, porque a lo mejor nos piden (...)
en Madrid si nos presentamos con estos números. Yo le
puedo decir que sus números están errados, porque usted no
cuenta, evidentemente, esa cantidad que se abona por paro.

¿Qué pasa, continuando con nuestra economía?, que aquí
en Baleares el sector servicios representa casi el 80%, el
79,9% de la población ocupada; somos la primera
comunidad autónoma en tasa de actividad, estamos entre las
primeras comunidades por tasa de paro a la inversa, es
decir, estamos en una tasa de paro comparativamente buena,
aunque, evidentemente, quisiéramos que fuese inferior.
Solamente nos superan Navarra, Aragón, el País Vasco y
Castilla-León, durante el 95, pero en el 96 hemos mejorado
muchísimo: lideramos el ahorro familiar; eso, ¿qué
significa?, debe significar algo ¿no?, que en la familia debe
haber más de un ocupado; ¿por qué?, porque el consumo de
Baleares es de los primeros, significa que se gasta, que en
la familia gasta más de uno; por tanto estas cosas también
hay que verlas en una perspectiva de globalidad.

¿Qué pasaría si se consolidara la estabilidad en el
empleo?, ¿que la temporalidad no fuera tan acusada?, ¿la
estacionalidad no fuese como es? Pues evidentemente que
lo que está claro es que eso mejoraría y que si las
diferencias, si es que iban a existir, serían al revés, porque
la renta (...) de nuestros obreros y empleados serían
mayores.

En cuanto a las pensiones, el tema de las pensiones, en
fin, ya se ha dicho aquí todo, pero yo creo que podemos
correr el riesgo de entrar en un ámbito de la demagogia y
hacer un discurso que es más propio de un mitin que de un
parlamento donde el rigor y la seriedad en temas de esta
naturaleza tienen que hacerse. Yo voy a pasar por alto el
tema de la expoliación económica, lo doy por no oído, mi
Diario de Sesiones debería tener una tachadura ahí, lo doy
por no oído porque creo que aportamos lo que tenemos que
aportar y recibimos..., bueno, en algunas cosas podemos
mejorar, pero en estos aspectos no son temas de ir a Madrid
a reclamar ese plus de insularidad por este concepto.
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Primera precisión que hago. De los 109.000 millones que
usted dice, casi 110.000 millones de pesetas, no incluye -porque
no están en los datos que usted tiene ahí y si no me lo diga
después- las prestaciones que se abonan por el Instituto Social
de la Marina, régimen especial del mar; las pensiones de los
regímenes de funcionarios y de empleados públicos, que eso no
está ahí; los militares y un gasto muy importante, el gasto por
prestaciones sanitarias y farmacéuticas, que no le quiero decir
nada lo que las personas de tercera edad, por la propia
naturaleza humana, pues bueno, pues tienen un consumo
farmacéutico y médico en el sentido de consumo de acudir a
estos centros y farmacias y tal que es mucho más elevado que
el que una persona joven, por su propia naturaleza, pueda tener.

No hay ningún agravio comparativo en el tema de las
pensiones. Nuestros pensionistas cobran por los conceptos (...)
por el sistema ni una peseta más de lo que les corresponde, pero
tampoco ni una menos; cobran, perciben por las pensiones en
función de los dos conceptos, base de cotización y tiempo de
cotización y, en función de eso, por año cotizado, por la base
que hay, pues se percibe lo que hay. No podemos hacer, en un
sistema nacional, no diré nacionalista, de un sistema nacional
(...) un sistema nacionalista de pensiones; el sistema nacional es
un sistema nacional comprensivo de todos los ciudadanos y que,
por tanto, no conviene cuartearlo.

Yo creo, ya para resumir, que todo lo que ustedes proponen
aquí hay cosas que compartimos, porque claro, constatar que el
sol sale por el este es evidente que el sol sale por el este, son
constataciones innecesarias, pero sus constataciones están
sesgadas porque quitan el contexto donde se producen; claro,
constatar que les Islas Baleares, a pesar de tener la renta per
cápita más elevada del Estado tiene la media de pensiones más
baja y tal, bueno, esto es así pero hay que decir por qué, porque
entonces podría significar que estamos dando pie a una
discriminación.

Luego hay la reclamación de los 50.000 millones.
Evidentemente eso no podemos apoyarlo, no por otros motivos
que por los ya explicados y, desde luego, el primero, un sistema
justo y suficiente. ¿Qué dice la Constitución en su artículo, creo
que es el 50?, dice que los poderes públicos garantizarán un
sistema público de pensiones, etc., etc., etc., y ¿una proposición
no de ley de este parlamento va a obligar al Gobierno de la
Nación más que lo que obliga la Constitución?; yo creo que no,
yo creo que estas cosas no se pueden presentar así. Y, por
último, que se modifique la normativa laboral y social. Yo no
sé lo que es la normativa social, que por cierto está transferido
todo...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acabo, Sr. Presidente, enseguida, pero tengo que decir
que la normativa laboral, el acuerdo entre los agentes
sociales se produjo ayer; esa normativa laboral nueva se va
a plasmar en un real decreto en tiempo muy próximo; ¿para
qué vamos a instar al Gobierno del Estado, el Gobierno de
la Nación, que (...) de la Constitución, no el Gobierno del
Estado, a modificar la normativa laboral y social para los
perjuicios de la estacionalidad?, no, yo creo que la voluntad
está en eso, en que sea posible acabar con esta
estacionalidad en la medida de lo que permitan las
circunstancias, pero nada de lo demás. Por tanto, votaremos
en contra de todas las cuestiones que se incluyen en la
proposición no de ley por las razones que he apuntado, aún
coincidiendo en el hecho de que algunos temas no están
faltos de razón, pero al estar extraídos del contexto en el
cual se producen, pues significaría que aprobar una
constatación implicaría una discriminación, lo cual no es
cierto. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, Sr.
Sampol té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Em permeti fer un incís perquè
consti en acta la protesta perquè el Govern, mitjançant el
seu portaveu, en el moment en què es tractava un tema que
afecta 134.000 pensionistes de les Illes Balears, ha fet una
roda informativa el temps d'una sessió parlamentària. Esper
que el portaveu del Govern, que és novell, no ho torni a fer.

Dit això, entrarem una altra vegada en qüestió. La
veritat, a part d'agrair el suport als grups que ho faran, ja
prevèiem trobar-nos amb aquest front espanyolista, que feia
estona que no sentíem un debat d'aquestes essències de la
España cañí com hem sentit avui. Al Sr. Pons, de totes
maneres, i em posaré seriós un segon, li demanaria que
retiràs l'al•lusió que ha fet al fet que postures com les
nostres podrien dur a postures com les del Sr. Le Pen; no
vaig més enfora, li prec que en tornar a pujar aquí retiri
aquesta expressió, perquè sinó, en propers debats -que supòs
que encara coincidirem durant molt de temps- jo no li tendré
la consideració que li tenc ara. Per tant, crec que ha estat
totalment improcedent utilitzar el nom d'aquesta persona.
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Entraré en el concepte de solidaritat. Vostè diu que la
solidaritat o bé és territorial o bé és social, i sembla que vostè
s'inclina per una solidaritat social i m'acusa -això ho deia el Sr.
Pons, Sr. Jaén, encara no he entrat amb vostè; hi ha una
estranya comunió, avui, entre el representant del Partit Popular
i el PSOE- ha atribuït al nostre grup la defensa d'una solidaritat
territorial i entenc que vostè, en nom del seu grup, és més
partidari d'una solidaritat social. Els mecanismes de solidaritat
que avui coneixem i en els quals nosaltres no hem participat, el
seu grup sí, tant a nivell d'Unió Europea com a nivell d'Estat
espanyol, jo li podria dir nación española si a nosaltres ens
deixaven esser estat, Sr. Jaén, però ni una cosa ni l'altra, per
nosaltres l'Estat espanyol és un estat i la nació és una altra cosa.
La solidaritat a nivell europeu és una solidaritat territorial, hi ha
uns transvasaments de recursos, tots els fons estructurals estan
pensats per corregir les desigualtats territorials. A nivell d'Estat
espanyol els mecanismes de solidaritat tenen, fins i tot, aquest
nom: el fons de compensació interterritorial, i jo he parlat de
persones. Vostès diuen de ser solidaris amb persones, no amb
territoris. Els pensionistes de les Illes Balears, que per les
causes que siguin i que jo puc compartir molts dels arguments
que vostès han donat -de fet, a l'exposició de motius retratam
quina és l'estructura econòmica que provoca que, en conjunt,
llavors la nostra mitjana de pensions sigui més baixa- però la
veritat és que els nostres pensionistes tenen unes pensions més
baixes, comparativament amb les pensions d'altres territoris de
l'Estat perquè aquí, a part de tenir-les més baixes, hi ha un
nivell de vida molt més alta i cada any aquesta diferència es fa
major.

I què passa amb els treballadors d'aquí? Sr. Jaén, jo he
utilitzat les dades de l'Institut Nacional d'Estadística; tenc les
del primer trimestre del 1995; per exemple hi tenc guany mig
per treballador i mes, incloses les hores extraordinàries; tenc
que, per exemple a Andalusia, la mitjana salarial mensual és de
165.000 pessetes i a les Illes Balears 162.000 pessetes. I què
passa?, que el treballador de les Illes Balears no té els mateixos
llits per habitants que tenen a Andalusia, no té les mateixes
places d'institut -les mobilitzacions que aquests dies hi ha
reivindicant un institut a s'Arenal, un altre a Sineu, un altre a
Marratxí, aquesta aglomeració que tenen els nostres fills; no
tenim un transport públic, els nostres treballadors no tenen un
transport públic; pagam les gasolines més cares, avui encara
torna a estar d'actualitat al diari, el gas-oil quatre o cinc pessetes
més car, si ens l'arriben a baixar; els salaris més baixos, les
pensions més baixes. Què passa?, bé, que sí, que en conjunt som
més rics i aquesta riquesa la demostra el conjunt de les
cotitzacions, en conjunt pagam molt, però individualment
salaris baixos, pensions baixes, inversió pública baixa, serveis
públics baixos i, en definitiva, una situació de discriminació
d'uns ciutadans respecte d'altres ciutadans.

Què la solidaritat no ha de ser territorial, que ha de ser
europea. Existeix un sistema de seguretat social europeu?,
el podem posar en pràctica; Albània, per què no? És una
discussió que vostès, quan parlen de solidaritat és sempre a
nivell d'estat, i entren el mecanisme de caixa única; per què
ha d'existir una caixa única a nivell d'estat? Possiblement
dins aquesta legislatura, en el País Basc i a Navarra, al País
Basc com a mínim, rompran el sistema de caixa única; a les
Illes Balears és intocable, amb els seus plantejaments. Aquí,
demanar un plus d'insularitat, qué es esto?, Sr. Jaén. Sr. Jaén,
en el seu règim econòmic i fiscal diferenciat figura un plus
d'insularitat per a les Illes Balears de 15.000 milions de
pessetes anuals, és a dir, no és un desbarat que en el règim
econòmic i fiscal diferenciat que ja és a Madrid, no es riuran
de nosaltres, ja, per aquest règim fiscal que hi ha presentat
a Madrid?, i si amb aquests arguments totalment raonables
demanam un plus d'insularitat dels mateixos mils de milions
de pessetes o més inferior, es riuran de nosaltres; és a dir,
que una proposta que va néixer del Govern balear, que ja
està pendent de tramitació en el Congrés dels Diputats no fa
riure, i demanar una actualització, un augment del nivell de
les pensions -evidentment, de les pensions més baixes de les
Illes Balears- per tota aquesta problemàtica, farà riure a
Madrid. Ha de ser un poquet més equànime, Sr. Jaén.

Evidentment el problema és el que hem d'atacar. Aquest
és el problema, aquesta és la fluctuació de la contractació a
les Illes Balears, aquest és el vertader problema, que un
50% dels nostres treballadors, o que, millor dit, que
l'ocupació cau un 50% a l'hivern i hi pot haver mecanismes
per corregir la perversió del sistema de cotitzacions que
seria que es permetés que, quan els treballadors cotitzen en
temporada alta, els servís de cotització a efectes de
pensions. Aquí se n'ha parlat, fins i tot el Grup Socialista ha
fet alguna proposta que les hores extraordinàries, l'excés de
feina que es fa en temporada alta, pogués computar a efectes
de cotitzacions, i això serviria tant per a l'atur com, després,
a l'hora de les prestacions per pensions; és una idea que no
és del nostre grup, és del Grup Socialista i jo no me'n ric. 

En definitiva, allò que jo observ és que tant el Grup
Socialista com el Grup Popular han vengut aquí amb una
actitud més de defensar les essències de la Nación que no de
defensar les essències, no les essències, els ciutadans de les
Illes Balears. I amb aquests arguments, si els salaris mitjos
d'Andalusia són més alts que els salaris de Balears, per què
no ens escandalitzam si a Andalusia tenen un PER, i aquí no
podem tenir un plus. M'agradaria que se'ns contestàs aquesta
pregunta: Per què si la mitjana salarial a Andalusia, que és
territori pobre, és més alta que la de les Illes Balears, li hem
de compensar territorialment, hem de ser solidaris
territorialment, i no hem de ser solidaris amb alguns
col•lectius, amb persones de les Illes Balears.

Finalment, i ja per acabar, Sr. President, respecte de les
dades que hem utilitzat, jo tenc dades de l'Institut Nacional
d'Estadística, i el Sr. Pons també les ha qüestionades, tenc
dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, pensions
en vigor a dia 1 de desembre de 1995, per invalidesa,
jubilació, viudetat, orfandat, favor familiar, etcètera. És a
dir, hi és tot. I de fet, no m'he atribuït aquest estudi, sinó que
l'he atribuït al Sr. Montserrat, és una persona de prestigi
qualificat, que ha publicat aquest treball. Crec que ningú
l'ha qüestionat, i simplement nosaltres l'hem interpretat
políticament. M'agradaria que el futur.
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EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Diputat per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Acab, Sr. President. ...que en el futur no sortissen amb unes
postures tan predeterminades, i tenguessen en compte que aquí
per defensar les Illes Balears no és bo nosaltres creure'ns que
som tan rics. Una cosa són els indicadors econòmics, i l'altra és
l'economia familiar de cadascuna de les famílies, i aquí aquesta
estructura econòmica, el que passa amb les nostres pensions és
un retrat que jo no n'havia trobat d'altre particularment, que
il•lustra molt bé l'estructura econòmica de les Illes Balears.
Crec que era el Sr. Fraga que, quan parlàvem de
macroeconomia i d'indicadors econòmics deia el precio de los
garbanzos, el que val la senalleta quan un arriba a ca seva. I
estiguin segurs que hi ha moltes famílies, i sobretot molts de
pensionistes, que les passen canutes per arribar a final de mes;
i un petit plus d'insularitat, d'uns quants milers de pessetes,
passa moltes de vegades de menjar o no menjar a final de mes.
Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sr.
Sampol, m'ha convidat a retirar part de la meva intervenció, i la
veritat és que jo tenc res a retirar. Jo simplement -en pot prendre
nota, i en pot fer l'ús que vulgui el dia de demà o el dia de
passat demà- he fet una advertència clara: Que els crits de tipus
territorial, de "som una comunitat, hem de reivindicar, som
víctimes de"; escolti, vostè tranquil•lament ha parlat
d'expoliació econòmica a través d'un sistema de pensions. Això
és el que vostè hauria de retirar, perquè no n'hi cap, de sistema
d'expoli econòmic. Un senyor cotitza a Andalusia, ve a viure
aquí quan es jubila, cobra la seva pensió. Un senyor treballa
aquí, i se'n va a Astúries, cobra la seva pensió tranquil•lament.
Aquí no hi ha espoliacions econòmiques, i les paraules quan es
diuen, jo comprenc que si vostè vol incitar a una dinàmica de
confrontació amb el centralisme de Madrid i to això, ho pot fer,
però ha de fonamentar les seves acusacions; i el victimisme -li
diré una cosa- dóna molt de rendiment electoral. No li ha
agradat el tema de citar Le Pen, i jo li diré una cosa: Recordi
que aquests dies s'ha celebrat a Estrasburg un conflictiu congrés
del Front Nacional francès. Es va fer una campanya dins
Alsàcia, on l'eslògan era "No som la vaca lletera de França,
perquè París ens munyi". Resultats dels Front Nacional: 25%
dels vots d'Alsàcia. Clar, aquestes demagògies poden donar,
però jo crec que vostè no pretén aquestes coses. Jo li planteig:
vostè què vol, denunciar una situació social o aixecar una
bandera territorial? Perquè si és una bandera territorial, no té
raó; no hi ha cap espoliació a través del sistema de pensions.
Que s'hauria de poder cotitzar més el temps que es treball, i es
fan més hores extra a l'època alta? Això és una altra qüestió,
però no plantegi una espoliació econòmica simplement dient
"tenim tants de pensionistes, estam baix de la mitjana de l'Estat,
o a nivell d'Espanya, i per tant som víctimes d'una espoliació
econòmica". Això és una argumentació perfectament falaç, que
no s'aguanta per enlloc.

Per tant, no venim aquí a defensar cap essència de cap nació,
ni a fer cap front espanyolista, simplement ens remetem al
que diu l'article 50 de la Constitució, que hi haurà un
sistema de pensions que garantiran un sistema de vida quan
les persones arribin a una edat que per invalidesa o per
jubilació no podran treballar, i que aquest és un sistema
perfectament racional. I és tan racional, que encara no hi ha
una proposta clara i global de crear un sistema alternatiu?
Que es pot rompre? Clar, que es pot rompre, però som
absolutament contraris que es rompi per baix, perquè quan
es planteja una ruptura, la ruptura es fa normalment des
d'una comunitat rica que insta a guardar-se els seus propis
recursos. Recordi Bèlgica: Els que volen rompre el sistema
de seguretat social a Bèlgica no són els valons, que en
aquests moments baixen econòmicament, són els flamencs.
Per què? Perquè se senten que tenen més recursos, i se'ls
volen guardar per ells. I permeti'm un raonament: Cada
comunitat autònoma vostè vol que tengui balanç zero en
pensions? Cada illa vol que tengui balanç zero? O cada
municipi ha de tenir balanç zero? Perquè, clar, si començam
a fer davallar plantejaments territorials, arribarem a un
vertader absurd.

Per què els pensionistes, per exemple de Montuïri, que
és el seu poble -ara està en una altra cosa i no m'escolta- han
de ser sostenguts amb les cotitzacions del municipi de
Calvià, allà on hi ha molts més cotitzants, molta més
activitat econòmica que no un municipi en decadència del
centre del Pla, com són els municipis allunyats de la costa,
que tenen més perceptors de pensions que generadors de
cotitzacions? Això no du enlloc, i nosaltres creim que si s'ha
de plantejar una passa diferent de l'àmbit nacional a nivell
de pensions, que al final s'haurà d'arribar a plantejar, és que
l'Europa de les mercaderies i l'Europa dels ciutadans, també
al final d'alguna manera l'Europa social haurà d'arribar a
constituir un espai social allà on les pensions es contemplin
globalment. Naturalment, això és una passa que encara
queda molt per fer, però creim que l'espai creixerà,
s'expandirà, i no es fragmentarà en petites comunitats allà
on gent que pretén retenir els seus recursos ve a plantejar
una ruptura d'un sistema que seria profundament insolidari.

No em digui que Andalusia té un PER i nosaltres hem de
tenir un plus, perquè nosaltres, afortunadament, som les
Illes Balears, tenim una economia muntada sobre el fet de
la nostra insularitat, som una comunitat que pot mirar amb
optimisme el futur, i no som una comunitat que hagi de
viure constantment subvencionada, allà on unes persones
reben unes ajudes, perquè si no, hi hauria una vertadera
explosió social. Nosaltres crec que avui l'únic que podem
plantejar seriosament és, si se vol reformar el sistema, facin
una proposta global i seriosa, però no anem a Madrid a fer
victimisme, perquè crec que aquest dia, no sé si hi hauria
vots en contra o no en el Congrés dels Diputats si es
plantejava això, però crec que hi hauria més rialles que en
el circ Krone. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén, té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Sampol, algunas
precisiones, porque creo que a usted le han faltado argumentos
para defender la proposición no de ley, eso es la verdad. Yo
estaba básicamente de acuerdo con el tema de las pensiones,
porque los datos más o menos son correctos, son correctísimos;
pero yo le hablo de la encuesta de salarios. Hay otra, hay una
verdadera, esto son fotocopias, la encuesta de salarios es
bastante más grande. Y los datos que aquí figuran no son los
que usted dice. Usted no cita fuentes, dice unos datos. No son
esos.

En Andalucía, por ejemplo, el salario medio es de 187.200
pesetas, y en Baleares es de 185.200. Pero es que allí trabaja
menos gente que aquí. Son de los que trabajan, ¿eh? Ésta es la
encuesta de salarios. Hay mucha gente que no tiene salario, y
tiene que recurrir desgraciadamente al PER, porque si no, sería
una explosión social. Y eso es lo que hay. Usted no divida todas
las personas por lo que tal, sino que están los que trabajan. Y
aquí la verdad es que se cobra menos, pero en Andalucía se
trabaja menos, por lo que hemos explicado de las cotizaciones
y de la temporalidad.

Otras precisiones: Yo creo que los temas han de plantearse
con seriedad y con rigor. No me ha contestado a la pregunta,
porque se ha visto cogido por el toro de la estadística oficial,
que es la estadística que se supone real en un país democrático;
en otros países la estadística oficial es otra cosa. Que los cientos
de millones de pesetas a que alude no tiene en cuenta todas las
cuestiones que yo le planteaba. Los 50.000 millones de pesetas
de diferencial a que usted hace referencia no son tales. hagan
bien los números, y entonces verá como no planteará el plus en
función de eso; lo podrá plantear en función de circunstancias
geográficas, de que el mar nos separa de la península, y de lo
que quiera, pero no en función de esto, cuidado, porque
seguramente que nos van a pedir que aportemos si vamos por
esa vía. Por tanto, haga los números bien hechos, hágalos con
rigor y con seriedad, en vez de venir aquí a decirnos cuatro
banalidades y cuatro cosas, que usted tendrá su pensamiento, y
el nuestro está basado en un sistema nacional de pensiones,
donde las comparaciones que se hacen siempre son odiosas,
pero es que además las que usted hace son falsas, porque las ha
sacado del contexto, y el sistema es el que hay, un sistema
pactado por todas las fuerzas políticas a nivel del Estado, con el
Gobierno de la nación. El Gobierno de la nación es un término
constitucional, que aparece en la Constitución, no me lo invento
yo, y (...) el "Gobierno" con mayúscula y "Nación" también. No
estamos (...) del Estado, bien, pero el término constitucional es
"Gobierno de la Nación". A usted no le gustará eso, le gustará
otra cosa, pero ese es el término que yo a veces empleo, porque
es el término constitucional, y no lleva ninguna otra (...) nada
más que ésa. 

Yo el futuro no lo veo tan negro. Yo creo que hay que
ser un poco optimistas, después del acuerdo al que yo hacía
referencia antes, el acuerdo de ayer entre los agentes
sociales, entre sindicatos, entre la patronal, para lanzar un
poco el mercado del trabajo, el mercado laboral; porque si
no, podría pasar lo que le pasaba a Jonathan Swift, que era
un irlandés -bueno, en realidad era inglés en aquella época,
porque Irlanda todavía hasta el siglo XX al principio no fue
independiente-, que era tan pesimista que el día de su
cumpleaños se vestía de luto. Yo creo que las cosas no
tienen que llegar a esos límites, y por tanto hay que ser
optimistas en que la situación puede variar. El Gobierno de
la Comunidad está haciendo un esfuerzo en acabar un poco
con la estacionalidad, en incidir sobre ella, para evitar que
se produzcan estas situaciones. Y yo espero y deseo, todos
deseamos, este acuerdo, que pronto veremos plasmado en
un decreto-ley, que es el instrumento que el Gobierno de la
nación va a emplear, que parece que sí, que sirva para
incidir en el mercado laboral, y acabar un poco con (...)
temporales, que a veces pasa esto, estas circunstancias. De
otra manera nunca podremos acabar con lo que es Baleares,
porque Baleares se asienta en los servicios, no se asienta en
la industria, y se asienta también en la construcción y en
otras cuestiones, y en la agricultura muy poco. Por tanto, la
agricultura no es nada estacionaria, pero, claro, la renta que
se percibe por los agricultores es muy pequeña.

Yo tengo fe, y confío en que este acuerdo que ya se
alcanzó sea positivo, y espero que no debatamos aquí más
cuestiones de esta naturaleza, porque al final vemos que el
sistema está establecido, y que en definitiva éstas son las
razones, las cotizaciones que la gente hace y los años que
cotiza, y sobre eso se basa el sistema, un sistema nacional
y no un sistema nacionalista. Yo lo siento mucho, pero, en
fin, eso no es nada de españolismo, sino una cuestión no de
entendimiento de partidos españolistas, que ustedes lo dicen
así como una cuestión peyorativa, sino un entendimiento
entre el grupo socialista, que no lo hay, por supuesto, y si lo
hay es un entendimiento de racionalidad, de que la razón se
imponga ante cosas que usted dice aquí, que no tienen ni
pies ni cabeza. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. A tenor de les intervencions
que s'han produït, es farà una votació separada, i es votarà
en primer lloc el punt de la proposició no de llei número 5,
i després votarem la resta.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor del punt
número 5, es volen posar drets, per favor? Poden seure, gràcies

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

Abstencions? Poden seure, gràcies.

Vots a favor, 12; en contra, 31; abstencions, 15. Queda
rebutjat el punt número 5.

I passam a votar els punts número 1, 2, 3, 4 i 6 de la
proposició no de llei.

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

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

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjats també els punts que acabam de sotmetre a votació.

IV.- Debat de l'esmena a la totalitat de devolució RGE núm.
1437/97, presentada pel Grup Parlamentari Socialista al
Projecte de Llei RGE núm. 457/97, regulador de la segona
activitat dels policies locals.

I passam al debat de l'esmena a la totalitat de devolució del
Projecte de llei número 1437, i que ha presentat el Grup
Parlamentari Socialista al Projecte de llei regulador de la segona
activitat de policies locals. Per fer-ne la defensa, Sr. Javier
Tejero, té la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. No
hablaremos ahora como en la anterior proposición no de ley de
pensionistas, pero podríamos hablar de alguna forma de "pre-
pensionistas", ya que se trata de una futura regulación que
presenta el Gobierno de la Comunidad Autónoma sobre la
segunda actividad en las policías locales. Recientemente la
prensa nacional señalaba que la Ley Orgánica 2/86, de fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado, trató de crear un modelo
policial...

EL SR. PRESIDENT:

Deman silenci, per favor, a la Cambra, per poder seguir la
intervenció del diputat. Continuï, Sr. Diputat.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Decía que trató de crear un
modelo policial bastante centralizado, con ciertos retoques
centrífugos que, aunque algo confusos, abrían caminos
hacia la descentralización. De esa manera se regulaban las
policías autonómicas del País Vasco, Cataluña y Navarra.
Se creaban las unidades adscritas a la comunidades
autónomas y se ampliaba el abanico de competencias de los
numerosos cuerpos de la policía local existentes en nuestro
país.

Han pasado ya once años, y aquel confuso diseño de
modelo policial para el Estado español ha pasado a ser un
auténtico laberinto, en el que casi nadie sabe cómo salir.
Los numerosos cuerpos de policía local han adquirido
también, aunque de forma desigual, -continuaba- un
importante protagonismo, no sólo en la prevención de
delincuencia en general, sino también en la lucha contra la
pequeña y mediana criminalidad. Buena prueba de ello es
que el conjunto de las policías locales realiza más
detenciones, alrededor del 17% del total nacional, que la
propia Guardia Civil, que realiza, según estadísticas
actuales, alrededor del 13% del total nacional. El pasado 26
de noviembre el entonces Conseller de Funció Pública i
Interior comparecía delante de la Comisión de Asuntos
Institucionales y Generales para dar a conocer el proyecto
de decreto en el cual se pretendía regular la segunda
actividad de policías locales. en esta misma comparecencia,
en el último momento el conseller comentó que no podía
regularse por decreto, sino que tenía que regularse por ley.
El Grupo Socialista en aquel momento ya mantuvo sus
reservas, y posteriormente, el 14 de febrero del 97, se
publica el Proyecto de ley, después de un análisis -
fundamentalmente en base a la exposición de motivos que
en algunos momentos, como intentaré analizar, no se
corresponde con el articulado posterior- el Grupo Socialista
entendió que se debía presentar, y así lo hizo, una enmienda
a la totalidad para su devolución.

¿Porqué no presentamos una enmienda a la totalidad con
texto alternativo? Fundamentalmente porque uno de los
argumentos de la devolución, como está en la exposición de
motivos, es la creencia de que no creemos que no se
necesita su regulación por ley, ya que actualmente -y
espero, si tengo la ocasión de defenderlo- no hay ninguna
comunidad autónoma que lo haya regulado por ley.
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Una ley hemos de entenderla, y creemos que todos, desde la
cámara legislativa, ha de legislar para todos; y nos parece que
este proyecto de ley al menos ponemos en solfa si realmente
legisla para todos o no legisla para todos. Nosotros basamos
nuestros argumentos de la solicitud de devolución al Gobierno
en tres fundamentales: El primero, la contradicción con el
principio de igualdad que en términos resumidos sería
evidentemente que cualquier funcionario de cualquier cuerpo o
escala, entendemos que no estaría en situación de igualdad
mediante esta regulación con las policías locales. En segundo
lugar, porque entendemos que puede vulnerar la autonomía
municipal, y en tercer lugar porque no es necesario, como ya
hemos dicho, su regulación mediante ley. Hay más, pero en
cualquier caso pusimos estos tres porque considerábamos que
eran los más relevantes. Entendemos que existe en la
Comunidad Autónoma un galimatías de tipo jurídico que ya
viene de lejos, pero intentaré centrarme con respecto a las
contradicciones que nosotros entendemos que serían de tipo
jurídico, de tipo de competencia, de autonomía municipal,
organizativa y financiera, de reserva de ley, de tipo técnico y de
tipo económico. Casi nada.

En principio, desde el punto de vista jurídico entendemos
que vulnera los principios de ordenamiento jurídico, ya que el
artículo 140 de la Constitución Española dice que la
Constitución garantiza la autonomía de los municipios, los
cuales tendrán personalidad jurídica plena. Su gobierno y
administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos,
integrados por los alcaldes y concejales. El artículo 143
asimismo establece que las haciendas locales dispondrán de los
medios suficientes para el cumplimiento de las funciones que la
ley atribuye a las corporaciones locales, y se nutrirán
fundamentalmente por los tributos propios y de participaciones
en el Estado y las comunidades autónomas. Asimismo la Ley
reguladora de bases de régimen local, en el artículo 2.1 dice que
para la efectividad de la autonomía, garantizada
constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del
Estado y de las comunidades autónomas, reguladora de los
distintos sectores de la acción pública, según la distribución
constitucional de competencias, deberá asegurar a los
municipios, las provincias y las islas su derecho a intervenir en
todos los asuntos que afecten directamente al círculo de sus
intereses.

Obviamente el asunto objeto de esta regulación del proyecto
de ley en cuestión afecta muy directamente al círculo de los
intereses de los ayuntamientos, que no sólo no han intervenido,
a nuestro entender, sino que ni tan solo han sido consultados
para la redacción del proyecto de ley. Obviamente también el
proyecto de ley no prevé que la comunidad autónoma que
quiere poner esta servitud a los ayuntamientos ningún tipo de
aportaciones ni medios económicos. 

Con respecto a la competencia entendemos que la
Comunidad Autónoma por principio de competencias regular a
la policía local. Puede coordinar, no puede señalar nunca cómo
ha de ser la policía local, sí coordinar, como ya he dicho.
Simplemente ha de garantizar unos mínimos y unos máximos
en cada ayuntamiento de ubicación.

Respecto a esta disquisición jurídica, respecto a sobrepasar
los límites de normas de rango superior, que le marcan la
propia Ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, señala cuáles son las normas aplicables a la policía
local. La segunda actividad, señoras y señores diputados, no
figura entre ellas, y la Ley de coordinación de policías
locales de la Comunidad Autónoma de 1988 tampoco prevé
la segunda actividad. Como saben, se tuvo que regular
posteriormente mediante el Decreto 70/89, que introdujo
esta posibilidad. Esto realmente parece que produce al
menos un "chirrie" normativo, por expresarnos en términos
más coloquiales.

Respecto a la autonomía municipal, organizativa y
financiera, parece que los municipios -queremos entender,
creo que lo entendemos todos- son entes autónomos que
pueden organizar sus servicios como quieran. Ataca
también este proyecto de ley la autonomía financiera, al
imponer a los ayuntamientos cargas sin aportar financiación
adicional.

Con respecto al apartado de reserva de ley, entendemos
que la técnica legislativa ha sido poco afortunada, siendo
benevolente, ya que la nombrada doble revisión normativa,
suponiendo su existencia, es incorrecta. Un decreto -y
evidentemente los juristas que existen en esta cámara, y no
juristas, entiendo que es fácil entenderlo- no puede por
principio de reserva de ley intentar regular derechos, como
es el decreto anterior que les había comentado, el 70/89.
Tampoco una ley autonómica puede sobrepasar los límites
que señala el Estatuto ni, por el principio de jerarquía
normativa, puede exceder los límites impuestos por la Ley
de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Por lo tanto, para resumir, entendemos que supone este
proyecto de ley haber regulado vía decreto, ya realizado,
derechos que han de ser regulados por ley, reserva material
de ley, imponiendo obligaciones a los ayuntamientos,
vulnerando por tanto la autonomía municipal.

Con respecto al apartado técnico, la propia necesidad y
oportunidad de la segunda actividad a nuestro entender, las
condiciones de trabajo y las funciones de la policía local son
en la mayoría de los casos radicalmente distintas a la de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente a
la de los cuerpos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La actividad de la Policía Local no reviste afortunadamente
las mismas características de peligrosidad y penosidad, e
incluso de movilidad geográfica, a las del Cuerpo Nacional
de la Policía, verdaderas causas, en fin último, de la segunda
actividad. Cabe señalar, por último, que la regulación nada
más alude a la peligrosidad y penosidad en la exposición de
motivos, cuando después no aborda en ningún momento en
el articulado ese desarrollo que había expuesto en la
exposición de motivos.

Y por último, realmente, como diría el Sr. Jaén, la
pregunta del millón: ¿Quién paga?, ¿qué gasto supondrá
para los ayuntamientos, sobre todo para los ayuntamientos
pequeños? Es un problema, realmente, que creo, el Grupo
Socialista entiende, que incluso ayuntamientos gobernados
por su grupo, por el Grupo Popular no están de acuerdo con
la regulación de esta segunda actividad.



2770 DIARI DE SESSIONS / Núm. 67 / 8 d'abril del 1997

Con respecto a la autonomía municipal, lo resumiré en un
decálogo que realmente resume en pinceladas, sin querer entrar
en principios específicos, precisamente quiero justificar el
ámbito de la vulneración de la autonomía municipal. En primer
lugar, es obvio que limita la autonomía de los municipios, creo
que lo he intentado justificar. En segundo lugar, hipoteca la
programación presupuestaria de los mismos municipios,
especialmente de los municipios más pequeños o con menos
recursos económicos. Imita, como ya he dicho, lo dispuesto
para la Policía Nacional, siendo la actividad y configuración
claramente diferentes. Es injusta para otros funcionarios,
ejemplo, funcionarios municipales como pueden ser
funcionarios de escuelas infantiles, jardineros, funcionarios de
hospitales municipales, etc. que también podrían merecer esta
regulación o estos privilegios, según como se quiera entender,
especialmente cuando hablamos de segunda actividad sin
destino. No deja margen ni potestad a los ayuntamientos. No
proporciona los medios económicos especialmente ni abre
ninguna vía. No, entendemos, se debe reglamentar, como hemos
dicho, el pase a segunda actividad mediante ley, basta con las
normativas vigentes. Deberían consultar, creemos que deberían
consultar, a los diferentes alcaldes, ya que parece ser que...,
¿qué opina la federación de municipios en la reunión..., en una
de las últimas reuniones que tuvieron en diciembre de 1996, no
parece que hubo, precisamente, un canto o una loa a esta ley. Y
como había dicho, ¿qué pasa con los pueblos pequeños, con las
localidades pequeñas? Hemos de tener en cuenta que, en nuestra
comunidad autónoma, uno de cada diez pueblos es menor de
20.000 habitantes, por decirlo de otra forma, mayor de 20.000
habitantes, parece que sólo habría seis o siete localidades, con
lo cual, con una población o una plantilla de policía local,
diríamos, más abundante. Probablemente sería mucho más
adecuado hacer una regulación tipo mancomunidad o hacer una
regulación, como se ha hecho en otros países, para,
específicamente, la localidad que parece que presenta más
problemas, como sería Palma de Mallorca.

Por último, me gustaría señalar en el apartado de que no es
necesaria su regulación por ley, hemos intentado averiguar la
reglamentación de cualquier otra comunidad y, si nos
retrotraemos a la propia exposición de motivos, hemos hecho un
buceo legislativo, mediante la Ley 26/94, que regula la segunda
actividad de la Policía Nacional, posteriormente modificada por
dos reales decretos, 219/95 y 267/96, que lo modifica, sobre
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y después existen
dos leyes que, evidentemente, a no ser que otros portavoces me
puedan corregir, hasta donde yo sé, al menos a fecha de esta
mañana, no existe ninguna regulación específica por parte de
ninguna comunidad autónoma.

Por tanto, entendemos que, lógicamente, no es necesario,
puede, como he comentado, vulnerar la autonomía municipal y,
por otro lado, no es justo, creemos que no es justo, para el resto
de grupos de funcionarios de entidades locales. Muchas gracias,
Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. Grups que vulguin fer torn
d'intervenció a favor d'aquesta proposta? per part del Grup
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el Sr.
Portella.

Altres grups que vulguin intervenir a favor d'aquesta
proposta?

Torns en contra?

El Sr. Portella, com anuncia que vol (...), serà fixació de
posicions.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. Bien, consumo el turno este del Grupo
Parlamentario Popular, turno en contra, por las razones que
después iré exponiendo, y que yo considero, en principio,
que este proyecto de ley, bueno, pues puede ser mejorado
con algunas enmiendas parciales, pero la verdad es que no
he encontrado, cuando he analizado a fondo las tres razones
que apunta en su enmienda a la totalidad, a fondo y
estudiándola, por lo que se dice, no he encontrado motivo
para que el proyecto de ley fuese remitido al Gobierno. A
ello me voy a referir.

No es la primera vez que el Gobierno plantea aquí, en
esta cámara, remite un proyecto de ley de policías locales,
no es la primera vez, ya hace años remitió el proyecto de
coordinación de policías locales y, además, se ha hecho en
esta ocasión de una forma especial, que sí convienen
precisar, las coas, porque la participación de las entidades
locales se ha dado, en cambio, los sindicatos han
participado, también la FELIB lo ha hecho y ha intervenido
en la elaboración de esta iniciativa legislativa que ahora
estamos debatiendo. Posiblemente podrá criticarse que esa
participación hubiera podido ser más intensa, más
pronunciada, pero había una razón de urgencia que el
Gobierno, cuando remite el proyecto, ya lo hace notar, y al
amparo del reglamento, se tramita este proyecto de ley por
razón de urgencia.

 Ha hecho una referencia al acta de 26 de setiembre del
96, bien, pues en ese 26 de septiembre del 96 hay un acta,
bien, ésa es la última, hago referencia a la última acta,
donde en ella se contiene de forma expresa un acuerdo, y
ese acuerdo es que la CAIB -lo cita textualmente así-
elabore el proyecto de ley de segunda actividad en las
policías locales, eso es lo que en el acta figura, y hay quien
hay, en esa comisión de coordinación, pues hay
representantes del Consejo Insular de  Mallorca, por
ejemplo, de otros ayuntamientos que también son
gobernados por el Partido Socialista, y no pasa nada.
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Hay algún reparo que se ha hecho aquí de si la Comunidad
Autónoma tiene competencias o no para regular esto, se ha
hecho ese reparo. Bien. No tenga ningún miedo en ese tema. La
Constitución y el Estatuto de Autonomía atribuyen esas
competencias a nuestra comunidad. Y la legislación comparada,
a la cual hay que ir para verlo, pues, bueno, se ve que sí hay
otras comunidades autónomas que lo han hecho,  lo que pasa es
que si uno busca en la base de datos "segunda actividad de
Policía Local", no sale, hay que buscarlo, esto es un problema
de la base de datos, que el que está al frente tiene que saber...,
no es un problema de usted, es un problema del que da la
documentación, que a veces no lo encuentra, tiene que buscar
leyes de coordinación de policías locales, porque hay Cataluña,
Murcia, País Vasco y Valencia, estas cuatro comunidades lo
tienen regulado, y lo tienen regulado en la Ley de coordinación
de policías locales.

Basta leer el informe del Gobierno, no lo voy a leer, el
informe del Gobierno que acompaña al proyecto de ley ya lo
dice, yo no me invento nada. En el informe, si tiene ocasión de
repasarlo, verá que esas cuatro comunidades ya lo tiene
regulado. Por tanto, primer problema, esa duda que había que
aquí no hay competencias para regular esa materia, se disipa,
¿por qué? Porque las hay, tiene atribución la Comunidad y,
además, otras comunidades ya lo han hecho. hay antecedentes
legales en la legislación comparada.

Bien es verdad que hay un problema, que usted ha citado y
que yo he tenido ocasión de comentarle esta mañana, que hemos
tenido ocasión de comentar, hay un problema económico,
porque la segunda actividad sin destino, es decir, tres artículos
que corresponden al capítulo 2 del título II, implica a los
ayuntamientos, sobre todo a ayuntamientos como Palma de
Mallorca, Calvià y municipios, en general, de más de 20.000
habitantes, supone un gasto oneroso que veremos cómo se
resuelve; el Estado lo ha hecho de una manera, en los
presupuestos, bajo números clausus, no todo el mundo puede
sumarse a la segunda actividad sin destino, esto está en un
epígrafe determinado, corresponden tantas pesetas al año 97, y
de ahí no se puede pasar, hay números clausus, pero también es
verdad que la segunda actividad hay que regularla porque hay
personas..., bueno, las personas no somos máquinas y, si
fuésemos máquinas, también tendríamos que pasar revisiones,
porque las máquinas tienen su mantenimiento, como todas las
cosas, y no estamos para perseguir, permítanme la expresión
coloquial, ladrones por la calle cuando tenemos una cierta edad,
porque la capacidad pulmonar, entre otras cosas, no da para eso,
y por tanto, es necesario acometer el problema, porque el
problema existe.

Discrepancias, las hay con los ayuntamientos en ese aspecto,
pero, en fin, han pedido que se haga, esto tiene que hacerse de
una manera o de otra, y sobre todo, han dicho, y cuanto antes,
cuanto antes porque, claro, las personas que tienen estos puestos
de trabajo..., el cuerpo de la Policía Local exige esta regulación.

Discrepancias también en cuanto a cómo se regula esto,
es decir, qué instrumento hemos de coger aquí, ¿un decreto
o hemos de hacer un proyecto de ley? Ustedes dicen que no
es necesario, lo dicen en su enmienda, que se haga por ley,
entonces, significa que se tiene que hacer por decreto, por
sus palabras he deducido, evidentemente, que no, pero
cuando uno acude a la información complementaria que
remite el Gobierno, el Consejo Consultivo, en uno de sus
dictámenes, lo expresa de forma clara, y concluye así el
dictamen, tiene dos puntos, creo recordar, el punto primero
dice: "No puede dictarse un reglamento autonómico que
regule directamente el pase a la situación de segunda
actividad para la Policía Local sin la previa cobertura de una
ley del Parlamento", yo creo que no importa que lo repita,
está bien claro, el Consejo Consultivo, órgano máximo de
esta comunidad en estas cuestiones, ya reconoce lo que
antes discutíamos, que ha de ser una ley, que se puede
hacer, además, en este Parlament. Tanto el motivo que
ustedes aducían, que no tiene que ser por ley, yo, ante un
criterio de autoridad, inclino la cabeza y digo así sea, y por
tanto, hemos de pasar por ahí, porque ha de ser un proyecto
de ley de este parlamento, una ley que apruebe este
parlamento en ese aspecto, ¿por qué? Pues también lo dicen
ellos, porque es una cuestión de reserva legal. La
Constitución, en cuestión de reservas legales, está claro, es
una materia que está reservada a ley, eso significa que el
Gobierno, por mucho que quiera, no puede establecer
disposiciones normativas sobre estas materias, que
forzosamente tienen que ser reguladas, repito, por rango de
ley.

Y hemos dicho dos cuestiones ya, hemos dicho, de su
enmienda, las dos razones que nos apuntaba, y nos quedaba
una que es relativa al tema de la autonomía... Nos quedan
dos, perdón, al tema de la autonomía municipal y al tema de
la igualdad. Yo creo que, al punto tercero, ya huelga que me
refiera más a él, porque está claro que no cabe.

El principio de igualdad ante la ley se recoge en la
Constitución, y eso, ¿qué significa? Hay muchos artículos
en la Constitución que se refieren al principio de igualdad,
muchísimos, en distintos títulos, pues significa, ni más ni
menos, que todos los ciudadanos tienen que tener la misma
capacidad para el ejercicio de derechos y deberes, pero se
trata también fundamentalmente, en el caso de la segunda
actividad, de hacer extensivo un derecho que ya está en la
Ley de cuerpos y fuerzas del Estado, y se refiere a la Policía
Nacional, eso ya está ahí, eso se hace extensivo a otro
cuerpo, al cuerpo de la Policía Local, en este caso, y a tenor
de lo que en ella se dispone.
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Pero, ¿qué pasa? Que las dos cosas no son iguales, y las
cosas que no son iguales, tienen que tratarse no de forma igual,
sino de forma similar, similis, dicen los latinos, de forma similar
tienen que tratarse las dos cosas estas, no de forma igual. ¿Por
qué no son iguales? Por las funciones que tiene, porque hay
cosas en que hay campos de actuación que son compartidos, y
ojalá la coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado fuese mejor, cada vez mejor, para eso hay unos
instrumentos, para que así sea, pero, claro, es que ni las
retribuciones son las mismas, ni las retribuciones son las
mismas, condiciones distintas, aunque los contextos puedan ser
(...) distintas, incluso hay quejas, ya lo saben ustedes, con según
qué ayuntamientos, donde la Guardia Civil, la Policía Nacional,
percibe menos dinero en su retribución que la que perciben, por
ejemplo, otros cuerpos de seguridad del País Vasco o los
Mossos d'Esquadra actualmente, en Cataluña. Esto son
cuestiones delicadas, por eso se trata aquí de forma similar.

Pero yo, con estas tres razones que ustedes dicen y que me
queda referirme a la última, a la autonomía municipal, pues no
veo que la autonomía municipal se haya conculcado, pues los
ayuntamientos participan en la comisión de coordinación y
dicen "no, esto hay que regularlo, y que lo regule la CAIB", ahí
va nada, el acróstico de la CAIB, que lo regule, y ahí va eso,
pues ya está, por tanto, la autonomía municipal, no creo que se
vulnere, cuando, además, hay otros antecedentes en otras
comunidades, que se ha hecho lo mismo. Uno tiene que hacer
de su atribución y su competencia, cuando la tiene, en este caso
la Comunidad Autónoma tiene, de acuerdo con la Constitución
y el Estatuto de Autonomía, esa facultad, la Ley de
coordinación le da esa facultad, lo puede hacer, y los
ayuntamientos quieren que se haga, si bien, claro, pone algunos
peros, como es natural, y que esperemos, en definitiva, que se
puedan resolver las cuestiones, pero yo no veo motivo alguno
para que sea una enmienda a la totalidad.

Yo creo que aquí, en fin, se ha (...)do un poco el proyecto,
pero ninguna de las razones apuntadas, ni ir contra la
autonomía, ni ser discriminatorio, ni lo que dicen ustedes
respecto al tema de ley, que no se puede regular por ley, pues
son razones que, como acabo de exponer, puedan apoyarse,
porque no son tales, y si esas razones no son tales, pues nos
vemos obligados a votar en contra, porque (..) de otra manera.
Muchas gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S'obre un torn de fixació de
posicions (...) els altres grups han intervengut.

Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. En aquesta esmena a la totalitat
del Grup Socialista, de devolució al Govern, em sembla
que, interpretant l'exposició que ha fet el Sr. Tejero, és de
devolució perquè no hi torni, no de devolució perquè hi
torni d'una altra forma, sinó perquè ja no torni més al
Parlament, açò he interpretat de la intervenció del Sr. Javier
Tejero, en representació del grup parlamentari proposant.
Lògicament, des d'aquest punt de vista d'Esquerra Unida, no
podem estar d'acord amb aquest plantejament, i per açò la
nostra posició serà d'abstenció davant aquesta esmena a la
totalitat. Intentaré explicar un poc el perquè d'aquesta
abstenció, si bé és cert que amb dos dels tres motius que
dóna no estam fonamentalment d'acord, amb un tercer sí,
que hi estam d'acord, i en aquest sentit també ho hem de
tenir en compte.

Nosaltres, ja dins les esmenes parcials..., sap vostè que
s'hi han presentat esmenes parcials, al contingut de la llei,
en certs aspectes.

Aquesta llei té tres protagonistes clars, un és les
institucions autonòmiques, el Govern, que prepara un
avantprojecte de llei i el presenta al Parlament, el
Parlament, que l'ha de tramitar, un altre són els ajuntaments,
que són qui han de complir amb aquesta llei, en realitat són
els ajuntaments els protagonistes principals, i hi ha un tercer
protagonista que ha quedat poc exposat en les intervencions
anteriors, o tal vegada menys exposat, que són els
treballadors als quals afecta aquesta llei, les policies locals,
la Policia Local.

Aquesta llei intenta, entenem nosaltres, traslladar al
marc autonòmic i al marc de policies locals allò que és la
llei del 94 de la Policia Nacional, la segona activitat de la
Policia Nacional, i en aquest sentit ja el portaveu del Grup
Popular ha fet referència a altres lleis d'altres comunitats
autònomes que ja ho regulen i que en tenien coneixement,
amb el dossier que ens presentà el Govern, i que, per tant,
serem de les primeres comunitats, no pioneres, en aquest
cas, però tampoc no passa res en ser una comunitat pionera
en una llei, si aquesta llei és positiva, després hem de veure
si ho és o no, i aquesta llei el que vol fer, entenem nosaltres,
és, a un determinat lloc de feina de l'Administració pública,
com és la Policia Local, entenent que és un lloc que crea un
desgast en les persones que l'executen a partir d'una certa
edat, donar una segona activitat amb destinació o sense
destinació, perquè no hi ha dubte, com ja s'ha explicat
abans, que hi ha determinades funcions i determinades
feines que creen un desgast, un envelliment, psíquic i físic
que després impedeix complir correctament amb la seva
funció, i també una reivindicació i una petició de la pròpia
Policia Local, dels propis sindicats de policia, dels
treballadors, que també ho han demanat, i així ho tenim en
compte, i és natural que es vulgui regular aquesta segona
activitat de dues maneres.
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Hi ha en aquesta llei dos tipus de segona activitat, un tipus
amb destinació i un altre tipus, sense destinació. Amb
destinació, vol dir que l'ajuntament cobreixi aquest canvi de lloc
d'ubicació del treballador amb una altra destinació més
apropiada a la seva condició física o situació personal, i en
aquest sentit obliga els ajuntaments, lògicament, a tenir una
previsió, una regulació, de les possibles peticions que es poden
donar al llarg del temps i de possibles segones destinacions per
a la Policia Local, la llei preveu també un espai de tres anys, em
sembla, l'hi dic de memòria, per adequar, des de l'aprovació fins
a la posada en funcionament, tes anys, per regular i crear
aquestes segones destinacions, cosa que a nosaltres ens sembla
correcta, ens sembla correcta que hi hagi aquesta planificació,
aquesta previsió, de segones destinacions per a policies locals
a partir d'una certa edat, ja sap vostè que s'ha graduat la segona
activitat segons l'escala bàsica de l'escala superior, de 56, em
sembla, o 55, a 60 anys, es va graduant segons el tipus
d'activitat que la policia desenvolupa; per tant, correcte. I una
segona part és sense destinació, que sembla que és la més
problemàtica, la qual, no per voluntat del policia, no per
voluntat del policia que la demana, sinó per condicions físiques
i psíquiques que s'hauran de comprovar a partir d'una sèrie
d'anàlisis, de proves o de tests que es fan, a aquests policies,
s'haurà de determinar si aquell policia, o aquella persona,
treballador, té la necessitat de passar a una segona activitat
sense destinació, una segona activitat sense destinació que
també repercuteix en les retribucions globals, perquè són
menors que si tengués una segona activitat amb destinació. Per
tant, no creim que sigui la voluntat del personal passar a una
segona activitat sense destinació, perquè també pot ser cridat
per causes extraordinàries per alcaldia, determina la llei, si així
ho fa necessari la situació en aquell ajuntament, per altres
qüestion.

Per tant, creim que són un contingut excepcional que es
donarà en certa mesura, i és molt difícil preveure en quina
mesura es donarà, però que era necessari, nosaltres crèiem que
era necessari.

En el decurs d'aquesta llei, nosaltres hem d'agrair sempre, i
ho faig sempre, almanco en aquesta part, a l'anterior conseller
de Funció Pública i Interior, el Sr. Berastain, que quan hi duu un
decret, un projecte de decret o un projecte de llei,
l'acompanyava de tota una sèrie de documentació apropiada i
correcta, cosa que altres consellers i altres lleis no l'acompanyen
i l'hem de cercar els diputats de forma amateur pels centres de
documentació, però, el Sr. Berastain, açò sí que ho tenia per
costum. Aquesta llei venia acompanyada, aquest avantprojecte
de llei ve acompanyat per les actes de les sessions preparatòries
d'aquest projecte de llei, sessions preparatòries en què
intervenien representants dels sindicats, representants de la
policia, representants dels ajuntaments i representants dels
consells i de la Comunitat Autònoma. Ja aniria bé que en totes
les lleis, en totes les tramitacions, aquesta representació també
hi fos present, com ha estat en aquest cas.

Què ha passat? Ha passat que els ajuntaments, o
representants dels ajuntaments, a l'hora de la tramitació van
reivindicar unes qüestions, sobretot el tema de l'edat, així com
els sindicats reivindicaven o demanaven que la segona activitat
sense destinació es posés, com en el cas de la Policia Nacional,
a partir dels 55 anys, els ajuntaments demanaven que a partir
dels 62, i la llei recull la demanda dels ajuntaments i la posa en
els 62 anys i no recull la demanda dels sindicats, per açò
nosaltres tenim esmenes parcials on intentam fer prevaler les
demandes dels sindicats, i després, a la tramitació de la llei,
veurem què passa.

En tot cas, encara aprofundeixen més en el problema que
el Sr. Tejero explicava quant al finançament, perquè sobre
açò sí que donam la raó a l'exposició que fa el portaveu del
Grup Socialista. Aquesta llei no preveu com es finança, o ho
deixa per als ajuntaments, el finançament d'aquesta segona
activitat, la qual, no hi ha dubte, repercutirà en les
economies municipals, i que nosaltres trobàvem, i amb açò
estaríem d'acord, que també hauria d'establir un mecanisme
pel qual, almanco en els primers anys de desenvolupament
d'aquesta llei, hi hagués un finançament de part de la
Comunitat Autònoma per fer possible aquesta segona
activitat de policies locals.

Nosaltres li deim que ens abstindrem per aquests motius,
perquè creim que era necessària, raonable, i que en la
tramitació de les esmenes parcials estam més per defensar
les esmenes que han presentat els sindicats de policies,
diversos sindicats de policia, quant al contingut de la llei,
perquè trobam que aquesta és la nostra representació o la
nostra necessitat en aquesta tramitació, i encara que açò
repercuteixi en un major aprofundiment d'un dels greuges
que ha plantejat el portaveu del Grup Socialista, perquè sí
que entenc que ha parlat un poc des del punt de vista dels
ajuntaments, que serà una de les institucions afectades, no
en diré perjudicades, però afectades per aquesta llei, perquè,
per altra banda, aquesta llei obligarà, com he dit abans, els
ajuntaments a planificar aquests llocs de feina per a segones
activitats amb destinació, a planificar, que també és
convenient que es faci, en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Moles gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, el Sr. Sansó té la paraula.

 EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. El projecte regulador de segona
activitat de policies locals de Balears surt després del
dictamen de Consell Consultiu de les Illes Balears, que no
accepta que es faci amb decret, com inicialment estava
pensat fer-se. Així ho va manifestar l'exconseller de la
Funció Pública a la compareixença de dia 27 de novembre
del 96, quan va reconèixer que després d'un any de feina
sobre el decret, aquest s'havia de tramitar com a projecte de
llei. Per tant, nosaltres entenem que si el Consell Consultiu
ha trobat que s'ha de tramitar d'aquesta manera, no hi veim
massa inconvenient. 

La figura de la segona activitat per a les policies locals
de les Balears neix, com s'ha dit, de l'article 54 de les
normes marc de les policies locals, aprovades pel Decret
70/89, que desenvolupa drets i deures d'aquests funcionaris.
La Llei 25/94 va regular  aquesta situació administrativa per
al Cos Nacional de Policia, d'ençà la seva entrada en vigor,
podia fer-se extensiva a les policies locals de Balears; així
ho varen entendre alguns ajuntaments, com el de Palma, on
gairebé noranta funcionaris pogueren acollir-se a la nova
modalitat.
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Que el Govern hagi cregut convenient matisar i modificar
les disposicions autonòmiques i legislar les disposicions
autonòmiques i legislar un model propi de segona activitat, al
Grup Nacionalista-PSM no sembla malament, encara que no
estiguem d'acrod amb la totalitat del contingut del projecte de
llei, però creim que la discussió posterior en ponència pot
millorar i arribar a solucionar allò que per al nostre grup són els
principals problemes.

Hi hem fet, de qualque manera, un repàs i veim que en certes
coses pot millora, en altres, no, per exemple, l'edat de passi a
segona activitat sense destinació, el Cos Nacional de Policia diu
que en qualsevol cas, als 60 anys, no obstant això, a partir dels
55, si no s'ocupa altra destinació; en canvi, a la llei veim que és
als 62 anys. Els requisits, també el Cos Nacional de Policia diu
que es declaren d'ofici; a la Llei diu  que a instància de
l'interessat i han de ser resolts per la batlia. També hi ha la
disponibilitat dels funcionaris en situació de segona activitat per
al compliment de funcions policials fins arribar a l'edat de
jubilació, veim com el Cos Nacional de Policia diu que quan
raons excepcionals de seguretat ciutadana es requereixen, en els
termes que reglamentàriament es determinin; a la llei, que quan
sigui necessari per raons extraordinàries dels serveis i mentre
persisteixin aquestes. I els supòsits de passar a aquesta segona
activitat, el Cos Nacional de Policia diu que per raó d'edat, per
insuficiència de les aptituds psicofísiques i per haver complit 25
anys de serveis, encara que no es tenguin els 55 anys, en aquest
punt el projecte de llei tan sols diu que per raons d'edat i per
insuficiència de les aptituds psicofísiques.

Dic tot això perquè és cert i podríem, per ventura, estar
d'acord amb els dos punts primers de contradicció, amb el
principi d'igualtat i que pot vulnerar l'autonomia municipal,
però nosaltres entenem que els dos problemes bàsics d'aquest
projecte de llei vénen donats per l'edat i la forma d'acollir-se a
aquesta segona activitat, que preocupa principalment als
sindicats i als treballadors, i el finançament d'aquesta segona
activitat sense destí que no veuen clar els ajuntaments. Per això,
entenem que aquestes dues coses es poden discutir
posteriorment dins la ponència, podem arribar a conclusions que
poden millorar aquest projecte de llei. Per tot això el Grup
Nacionalista-PSM s'abstendrà a l'esmena de la totalitat del Grup
Parlamentari Socialista. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de contrarèplica, Sr.
Tejero, perdó, és un torn de rèplica.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Com
molt bé m'adverteix el president, no vull ni puc entrar en
debat, només agrair l'abstenció, si es pot agrair.

Al Sr. Jaén si que le querría hacer una serie de
puntualizaciones porque conscientes, supongo que ambos,
de la rigurosidad no me puede defender cosas que me ha
defendido, y se lo voy a demostrar, si llega el caso, se lo
enseñaré.

En primer lugar, cuando se ha dicho, en diferentes
ocasiones, "la participación de las entidades locales", bien,
no entraré en "la participación de las entidades locales o de
la representatividad atribuida de las personas que
participaron como representantes de las entidades
locales...", y nos entendemos. Las actas, evidentemente,
sabe o debería saber, que (...) como tal han cambiado.

Vamos con lo que ha comentado de la legislación
comparada. No es cuestión de dar a una tecla y aparecer el
listado de segunda actividad, sino que intenta buscar a
través de todas las teclas posibles que se busca legalmente.
Como he dicho anteriormente, todas las leyes de policías
locales, las he buscado y las he hojeado, no les voy a decir
que las he leído porque sería excesivamente pretencioso. Lo
que sí le digo y le mantengo y le demuestro es que existe
regulación, Ley 26/94, por la que se regula la situación de
segunda actividad de cuerpo nacional de policía, cuerpo
nacional de policía, una, modificada por dos reales decretos,
uno del 9 del 95 y otro de 7 del 96. Es una ley que no es
orgánica sino que va referida al cuerpo nacional de policía,
con lo cual no obliga ni subroga a los cuerpos locales. Pero
vamos con las leyes, -lo que usted se ha pensado que he
hecho, que no he hecho, las leyes autonómicas-, las únicas
dos leyes autonómicas que regulan la segunda actividad por
policías locales no son las que ha dicho, -permítame
corregirle-, son: Cantabria y Cataluña. Ha acertado una,
pero ha fallado en el 75%, ha dicho cuatro y ha acertado en
una. Es decir, son Cantabria, Ley 7/94, coordinación de
policías locales, ley marco, no regulación especial como
segunda actividad, artículo 26, el último; Ley 10/94 de
Cataluña, la policía de la Generalitat, mossos d'esquadra,
artículos del 61 al 64, ambos inclusive. Con lo cual le digo
y me reafirmo que no hay ninguna comunidad autónoma
que haya regulado expresamente por ley la segunda
actividad, sino que las dos únicas que lo han regulado, lo
regulan como artículos que forman parte de la ley general,
la Ley de cuerpos, la Ley de policías locales.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 67 / 8 d'abril del 1997 2775

Iré más lejos, le he dicho, -con perdón de la expresión-, que
la regulación era una chapuza porque la ley a la que se hace
referencia a la comunidad autónoma, -permítame que la busque-
, debería haber venido regulada por la Ley 10/88, hace nueve
años, de coordinación de policías locales de las Islas Baleares.
Probablemente una modificación puntual de esta ley, aquí si que
debería venir regulada, una modificación puntual o una revisión
de esta ley, no una ley específica para regular segunda
actividad, que no lo ha hecho nadie, es lo que le digo, es decir,
por eso es una regulación horrorosa la que se pretende hacer por
ley específica de segunda actividad. Quiero que esto quede
claro y, si quiere, después le pasaré la reglamentación.

El comentario, con todos los respetos, que el dictamen del
Consell Consultivo..., evidentemente, yo creo que, con todos los
respetos al dictamen del Consell Consultivo, -que lo he leído-,
no hace falta un dictamen del consell consultivo para decir que
la regulación de segunda actividad es reserva de ley.
Efectivamente, no hace falta un dictamen del Consell
Consultivo, no hace falta, no hace falta porque la propia ley
orgánica de 1987, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo
dice. Entonces, es una extensión pero no mezclemos una cosa
con la otra, por respeto a la rigurosidad y seriedad que a usted
le gusta. Con lo cual, Murcia, País Vasco y Valencia, -que usted
ha comentado-, déle al bloque de borrar y bórrelo porque no
está regulado, segunda actividad, por la Ley de policías locales.

Puede ser mejorada, efectivamente, estamos de acuerdo con
lo que usted ha dicho. El nivel competencial, yo creo que ha
quedado claro lo que le he comentado. Sobre las tres razones,
he expuesto tres razones, hay más, (...) expresar más.
Evidentemente se puede mejorar y espero que en el trámite
parlamentario de mejora de enmiendas parciales se haga, sabe
que el Grupo Socialista a veces es irónico pero no
necesariamente corrosivo y que, paralelamente a esta enmienda
a la totalidad, ha sido el grupo que más enmiendas ha hecho.
Hay otros grupos que han elevado mucho el tono y han hecho
cuatro enmiendas. Nosotros hemos sido el grupo que más
enmiendas ha hecho. Ya está, intentaremos mejorarla,
evidentemente estamos por mejorar esta segunda actividad.

No estamos en contra de la regulación, lo que sí pedíamos
y seguíamos pidiendo, en un último intento a la desesperada,
que se remita, que se devuelva al Govern, fundamentalmente,
porque no hace falta, es decir, porque con la normativa que hay
ahora mismo, y nos podemos remitir a toda ella, no hace falta
hacer un proyecto de ley, y resulta que tenemos una ley de hace
nueve años que, probablemente, por modificación de esa ley sí
que se podría incluir el pase a segunda actividad, pero es que
estamos mezclando, -y lo veremos en ponencia-, la verdad es
que no se que decir, porque hablar del artículo 54 de las normas
marcos que se regulan por decreto, un decreto no puede regular
una segunda actividad, eso es lo que dice el Consell Consultiu,
para después referirse a la Ley 26/94 de fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, que no tiene nada que ver con esa
regulación de la Comunidad Autónoma, yo pienso que hubiera
sido más correcto y más adecuado haber hecho una
modificación puntual de la ley específica, autonómica de
nuestra comunidad autónoma que establecer una ley concreta
para regulación de segunda actividad.

Por último, le diré, porque ha hecho una manifestación
que le tengo que rebatir literalmente con el Estatuto en la
mano, porque las manifestaciones, -como dice mi
compañero Damià Pons-, hay que manifestarles y, como
usted sabe, con la ley en la mano, el Estatuto, nuestro
estatuto, el artículo 10 dice textualmente: "Corresponde a la
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en las
siguientes materias:", "14. Vigilancia y protección de sus
edificios e instalaciones. Coordinación y demás facultad en
relación con las policías locales, en los término que
establezca una ley orgánica". Y la Ley orgánica de cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado, los únicos términos que
establece, que las comunidades autónomas pueden hacer, -
como le he dicho antes en mi primera intervención-, es la
coordinación. ¿De acuerdo?, gracias, Sr. Presidente, señoras
y señores diputados.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén, té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. Yo he vuelto a leer esta enmienda tan escueta,
porque la verdad es que es una enmienda muy escueta, (...)
la enmienda a la totalidad, y dice, exposición de motivos, en
vez de decir..., pero bueno, son cuestiones menores,
primera, contradictoria con el principio de igualdad. Ya
hemos dicho que la misma ley da un trato desigual porque
las cosas que se regulan no son iguales y que no hay
desigualdad, -como usted dice aquí-, atenta al principio de
igualdad, puede vulnerar la autonomía municipal, hemos
visto que no, que no la puede vulnerar. Luego, no es
necesaria su regulación por ley, lo repito, no es necesaria su
regulación por ley. Luego dice que si es necesaria, ¿en qué
quedamos?, ustedes están diciendo que su regulación no es
necesaria por ley, eso es lo que tienen puesto aquí.

Bueno, el dictamen del Consejo Consultivo es clarísimo.
La reserva de ley está clara, (...) insistir por ahí porque las
posturas son muy distintas. Pero, no me diga, porque, claro,
yo cuando salgo aquí también me gusta leer, voy leyendo
las cosas y yo sé que ustedes también...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sr. Diputat, deman, per favor, que ocupin
els seus llocs i que guardin silenci dins la Cambra.
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Porque el Gobierno remite los informes aquí y, salvo que el
Gobierno sea el geniecillo maligno (...) en el discurso del
método, ¿acaso nos intentará engañar?, (...) la duda metódica no
tiene que llegar hasta ahí porque entonces la conclusión es que
si acaso dudamos (...) no existen porque intentan engañarnos,
¿no?. Pero, en fin, yo creo que el Gobierno cuando remite un
documento aquí y dice lo siguiente: "partiendo de la legislación
comparada, podemos hacer mención de que las diversas
comunidades autónomas han tratado el tema de la segunda
ciudad de diversos modos;", ya lo han tratado de diversos
modos, voy a seguir, no he acabado, "así, Cataluña, Murcia,
País Vasco y Valencia", la memoria me puede fallar en alguno,
pero creo que he dicho todos estos, si me he equivocado lo
acepto porque la memoria empieza a flaquear a según que edad,
"así, Cataluña, Murcia, País Vasco y Valencia las regulan en sus
respectivas leyes de coordinación", eso es lo que yo he dicho y
veo que no me he equivocado, que aún la memoria la tengo
buena. Eso es lo que he dicho, eso está regulado en las leyes de
coordinación, por eso usted no lo ha encontrado cuando ha ido
a la base de datos porque ha buscado por otros datos, no ha
buscado..., ley de segunda actividad no aparece, evidentemente,
¿que el Gobierno aquí podría haber modificado la Ley de
coordinación?, bueno, hay un contencioso ahí que todos
conocemos y lo podría haber hecho, pero ha preferido otro tema
y es sacar una ley específica de segunda actividad en vez de
modificar una ley que ya existía, que es lo que han hecho, -
repito-, Cataluña, Murcia, País Vasco y Valencia. Estos cuatro
lo han hecho, no me digan que no que esto está firmado,
además, no por el Gobierno sino por un señor, -no diré su
nombre-, que es un funcionario de la comunidad, es un jurista,
por tanto, yo no me atribuyo nada nuevo. Que usted no lo haya
encontrado, yo lo puedo entender, porque a veces no
encontramos según que cosas.

Por tanto, (...) por ley, hay otras comunidades que lo han
hecho antes que nosotros, legislación comparada. Además, -
continuo con el párrafo-, "Castilla-León y Madrid llevan a cabo
una regulación genérica en la Ley de coordinación y su
desarrollo en las normas marco". Aragón tiene una regulación
idéntica a la nuestra en sus normas marco, igual que Castilla La
Mancha (...) tal, tal, y en Extremadura, Andalucía, Galicia, La
Rioja..., no existe ninguna normativa al respeto. No me diga que
no está regulado, no me diga que no porque yo le estoy diciendo
todo lo contrario, es un tema menor porque ya le digo que no
tiene mayor importancia. Lo fundamental es lo que discutimos,
una enmienda de totalidad de ustedes en tres razones, "contra la
autonomía municipal", pues no, no va contra la autonomía
municipal, "contra el principio de igualdad", ya hemos dicho
que no va contra el principio de igualdad, y tercero, "esto no se
puede hacer por ley", el Consejo Consultivo dice: "señores, esto
tiene que ser por ley del Parlament", criterio de autoridad, que
ante la autoridad, -como decía-, se dice amén y punto. Muchas
gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de l'esmena de la totalitat presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, per la seva devolució del
projecte de llei que regula la segona activitat de policies
locals.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena
a la totalitat, 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, 15; en contra, 29; abstencions, 11. Queda
rebutjada, per tant, aquesta esmena a la totalitat.

V.- Debat de l'esmena a la totalitat de devolució
RGE núm. 1495/97, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista al Projecte de Llei RGE núm. 124/97, de l'Estatut
dels consumidors i usuaris de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

VI.- Debat de l'esmena a la totalitat de devolució RGE
núm. 1552/97, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears al Projecte de Llei
RGE núm. 124/97, de l'Estatut dels consumidors i usuaris
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Passam al següent punt de l'ordre del dia i agruparem els
debats números 5 i 6 ja que es tracta de dues esmenes a la
totalitat de devolució al projecte de llei de l'Estatut dels
consumidors i usuaris de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, esmenes que han estat presentades pel Grup
Parlamentari Socialista i pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida. En primer lloc, per defensar l'esmena 1495,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la
seva portaveu, la Sra. Joana Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. "La
definició de consumidor ens inclou a tots", amb aquesta famosa
frase iniciar el missatge sobre la protecció dels interessos dels
consumidors el president Kennedy en el Congrés dels Estats
Units allà per l'any 1962, dia 15 de març del 1962. Des d'aquell
moment tot han estat avanços en el camp de la defensa dels
consumidors, la introducció del terme "usuari", que també
necessiten, per tant, de defensa igual que els consumidors,
programes preliminars de la política de la Unió Europea iniciats
l'any 75, amb la protecció i informació dels consumidor. També
la nostra Constitució assenyala com un dels principis rectors de
la nostra política social i econòmica aquesta defensa entorn als
consumidors i usuaris, la Llei general per a la defensa i usuaris
estatals, estatuts i lleis de comunitats autònomes. Tot són passes
endavant. Passes endavant no exemptes de dificultats, de
conflictes, fins i tot, constitucionals dins el nostre estat
d'autonomies, perquè tothom intentava fer més. Tothom
intentava fer una passa més, una ampliació més per donar drets
als ciutadans i, per tant, avançar dins els diferents marcs
territorials amb aquesta defensa dels usuaris i dels consumidors.
Per tant, els conflictes s'haurien de veure en sentit positiu
perquè es plantegen entorn al repte de com millorar aquesta
defensa de consumidors i usuaris en els diferents àmbits
territorials. 

Són 35 anys d'avanços fins avui, fins aquí, perquè justament
és la nostra comunitat autònoma la primera comunitat autònoma
del nostre estat que fa una passa enrera, fa una passa enrera
respecte als drets i als deures del ciutadans que tenim avui (...)
a la legislació de l'Estat. No és casualitat, havia de ser un
govern de dretes qui tengués aquest atreviment de rebaixar els
drets que avui tenim per llei. Aquest és un fet greu, un fet greu
que justifica aquesta denúncia pública que significa la
sol•licitud de devolució al Govern del projecte que ha presentat,
perquè si ens demanam els ciutadans de les Illes Balears si
podem i volem renunciar a drets que avui tenim, els socialistes
hem de dir que no, que de cap de les maneres, que benvingudes
siguin les aportacions i millores que també s'introdueixen en el
text, especificitats de la nostra comunitat autònoma que
incorporen, i és cert que duen, benvingudes siguin, però sense
cap passa enrera. Sense cap passa enrera i, per tant, demanam
la devolució d'aquest text al Govern perquè el refaci. Anirem
per parts i especificant, perquè el projecte d'aquest govern
suposa renunciar a l'abast dels drets dels consumidors. És a dir,
fins avui amb la Llei general per a la defensa dels consumidors,
els ciutadans tenim mecanismes o podem emprar la Llei general
per defensar-nos, no només front a les empreses, els
professionals, sinó també front a l'administració en tots els
casos. El projecte del Govern de la Comunitat Autònoma no
inclou la proposta de defensar els drets dels consumidors i
usuaris front a l'administració sempre i en tots els casos. Es
comencen a plantejar excepcions, excepcions perquè
l'administració respongui i, per tant, els ciutadans puguin
emprar aquest estatut per defensar els seus drets front a
l'administració. Aquesta és una erosió de les obligacions de
l'administració front als ciutadans, respecte als drets del consum
suposa, evidentment, una passa enrera, front als serveis de la
sanitat o l'educació o serveis públics, els ciutadans d'aquestes
illes no tendrem els mateixos mecanismes de defensa que els
ciutadans de la resta de l'Estat.

El retall queda clar en la definició que fa el Govern en el seu
projecte de llei, quan defineix qui són consumidors, quan
defineix l'exoneració de les responsabilitats de l'administració
en determinats casos. Surt també al llarg de tot l'articular,
l'article 28, quan s'assenyala que quan es regulin
reglamentàriament les reclamacions en contra d'empreses o
professionals, s'obliden de les reclamacions contra la pròpia
administració quan dóna serveis als ciutadans. Per tant, suposa
una passa enrera respecte a l'abast dels drets dels consumidors

de les nostres illes. Però no és l'única passa enrera. En segon
terme, aquest projecte de llei que presenta aquest govern
retalla els nivells de participació que avui tenen les
associacions de consumidors i el fet és claríssim, l'audiència
a les associacions deixa de ser preceptiva per part del
Govern, és voluntària. La paraula preceptiva, en segons
quins termes, desapareix. Per tant, l'audiència en consulta
per part del Govern és voluntària, però no només rebaixa el
fet que abans era preceptiva i ara és voluntària, -que suposa,
per tant, una passa enrera-, sinó també que s'anivellen els
drets d'audiència, és a dir, l'obligació d'audiència per part
del Govern tant als consumidors com als empresaris, tenen
igualtat de drets associacions de consumidors i empresaris,
de tenir audiència, de demanar audiència front a
l'administració dins un projecte de llei que té com a objectiu
fonamental la defensa dels consumidors i usuaris. Per tant,
sembla que l'administració hauria de fer una passa més, com
fa la legislació general de l'Estat avui, que són més els casos
on és obligada l'audiència en consulta des d'associacions de
consumidors que les d'associacions d'empresaris.

Però, evidentment, aquesta qüestió és, per altra banda,
lògica i coherent amb el seu projecte, perquè, -com hem dit
abans-, exonera en molts casos que l'administració
respongui com a subministradora de béns i serveis front als
ciutadans. Per tant, (...) que l'audiència a les associacions de
consumidors, no és preceptiva i es deixa al mateix nivell, no
és preceptiva en qüestions que abans eren importants, com
preus i tarifes de serveis públics, subjectes a control de les
administracions públiques, o les condicions generals dels
contractes d'empreses que donen serveis públics en règim de
monopoli. En aquests dos casos, l'audiència als consumidors
no serà preceptiva i, per tant, també, en aquest cas, suposa
una passa enrera d'allò que ara tenen obligació les
associacions de consumidors.

Però, també hi ha un altre tercer aspecte. Si tenia un
sentit que aquesta comunitat autònoma fes un estatut per a
la defensa dels consumidors, era per donar sortida a dues
qüestions. La primera era la clarificació competencial.
Intentar resoldre allò que són competències de cadascun, on
conflueixen les competències i de quina manera es poden
coordinar les feines perquè els esforços de l'administració
conflueixin i tenguin un sentit més efectiu. Açò era el gran
repte que tenia el Govern de la Comunitat Autònoma en
matèria de capacitats competencials dels consumidors i,
evidentment, davant aquest dubte que esperàvem que el
Govern resolgués en aquest projecte de llei, la veritat és que
hem quedat, no diria amb un pam de nas, però quasi quasi.
Les úniques concrecions són, també, totals indefinicions.
Els ajuntaments passam a la més absoluta misèria i, alhora,
no hi ha cap tipus de proposta coordinadora clara de
cadascuna de les competències, sinó que es deixa amb uns
amplis marcs de coordinació que no resolen la tasca diària
que fan les administració en la defensa dels usuaris i dels
consumidors. D'un llistat que dóna la Llei general per a la
defensa dels consumidors, de competències que els
ajuntaments poden treballar en aquesta matèria, l'única que
deixa clara el projecte de llei fet pel Govern d'aquesta
comunitat autònoma és la de vendes ambulants i mercats
municipals, l'única específica i clara, i açò perquè ho diu la
Llei de règim de base perquè si no fins i tot aquesta ens
haguessin suprimit. Per tant, ens sembla que des del
moment que ja hi ha una llei que diu els àmbits on poden
treballar les corporacions locals, no ens sembla presentable
que sobtadament desapareixi aquest llistat, ens deixin el
mercat i la venda ambulant i no ens diguin, als ajuntaments
i a altres administracions insulars que també podíem
treballar en aquesta matèria, quines seran les seves
responsabilitats.
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Per tant, ens sembla que és clar que aquesta llei no resol el
problema que el Govern hauria de resoldre: la claredat
competencial i la coordinació administrativa. També quant al
contingut competencial dels ajuntaments, el projecte de llei del
Govern suposa un retall als ajuntaments. Aquests són fets
contrastats i que es poden treure perfectament comparats amb
la llei.

Aquestes rebaixes, entre altres, tenen dues lectures, són una
obligació, la primera són les motivacions polítiques que duen
implícites una determinada actuació política d'una administració
entorn a les relacions amb els ciutadans. Hi ha dues postures o
dues opcions, l'opció d'implicar-se des de les administracions
posant a disposició de la defensa dels sectors més dèbils del
mercat, dels consumidors i usuaris, tots els mecanismes
possibles perquè la defensa sigui efectiva. L'altra, la postura que
ha adoptat el Govern, és deixar que predomini el mercat en la
regulació de drets i deures, limitant l'àmbint front al qual els
ciutadans s'han de sentir protegits utilitzant aquesta llei. Els
socialistes creim que l'administració, en aquest cas, hauria de
fer passes endavant, i, sobretot, des d'un govern d'una comunitat
autònoma. Els poders públics han d'avançar sempre en la
defensa dels drets dels ciutadans i comprometre-se en aquesta
defensa amb tots els mitjans possibles.

Per açò, perquè aquesta llei amb les rebaixes explicades no
és el nostre projecte, no és l'opció que defensaríem, li hem de
demanar que el retiri, el retirin perquè, -repetesc-, suposa una
rebaixa a drets que podem tenir avui, suposa que el Govern posa
al mateix nivell l'audiència dels empresaris, l'audiència dels
consumidors en una llei que es declara en defensa dels
consumidors i usuaris, que el Govern deixa sense prou
contingut, sense clarificar, lleva contingut a unes
administracions locals, les més properes als ciutadans, no
clarifica quin és l'àmbit competencial de treball i quin suport
tendran des de l'administració de la Comunitat Autònoma.
També suposa limitar l'àmbit d'actuació d'aquesta llei de
defensa dels consumidors i usuaris i, per tant, front al que pesen
aquestes rebaixes, hem de dir que aquest text es refaci. Però no
només és açò, també existeix una lectura jurídica. És possible
jurídicament que el Govern de la nostra comunitat autònoma
ens rebaixi els drets que com a consumidors tenim per una llei
de l'Estat? La resposta, clarament, creim que és no, cosa que fa
inviable jurídicament aquest projecte de llei si no es modifica
i corregeix en profunditat. I ho deim després d'estudiar
bàsicament les dues sentències que el Tribunal Constitucional
ha elaborat en torn a Llei general per a la defensa dels
consumidors i usuaris i, fonamentalment, la sentència 15 del 89,
de 16 de gener, que d'una manera molt clara va aclarint quins
són els paràmetres bàsics que té la Llei general de defensa dels
consumidors i que són d'aplicació a les comunitats autònomes
que no tenen competència exclusiva. Hem de recordar, malgrat
ho digui, quan diu la meitat la seva exposició del motius, del
Govern i del projecte del Govern, que, les competències de la
Comunitat Autònoma, les tenim en el marc de la legislació
bàsica de l'Estat i, en el seu cas, en els termes que la seva
mateixa estableix.

Per tant, creim que no només pel problema jurídic, sinó
fonamentalment pel problema polític, és important que es
facin passen endavant, que s'aclareixin les responsabilitats
dels diferents nivells administratius, s'estableixin els
mecanismes de col•laboració entre les administracions, que
l'Administració respongui dels serveis que dóna davant els
ciutadans també utilitzant aquesta llei i que, per tant, tot
siguin passen endavant a partir d'acceptar, com a mínim, el
mínim que tenim avui els ciutadans de les Illes Balears dins
l'àmbit del que és i abasta la Llei general per a la defensa
dels consumidors i usuaris.

Hem presentat esmenes que, per una banda, intenten
corregir aquest fet i que, per altra banda, intenten millorar
l'àmbit d'aplicació, però creim que el més fonamental és,
com a mínim, garantir uns drets bàsics, iguals i amb
respecte a una llei que creim que podrem funcionar.
Gràcies.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per defensar l'esmena a la totalitat de devolució
número 1552, té la paraula la Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President; senyores diputades, senyors
diputats, el nostre motiu per presentar una esmena a la
totalitat d'aquest projecte de llei i remissió al Govern per a
una nova redacció està motivat per la comprovació que
aquesta possibilitat legal d'ampliació de competències
operada per la Llei Orgànica 9/94 es pot aprofitar molt més
per potenciar tant el moviment associatiu i
d'autoorganització dels consumidors, com la seva protecció
jurídica i la seva capacitat de formació i informació.
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Una esmena a la totalitat permetrà una nova redacció del
projecte de llei i completar-la amb les aportacions que aquí
volem debatre. A l'exposició de motius del projecte de llei -i no
hem d'oblidar la importància de les exposicions dels motius dels
textos legals, que és allà a on trobam el per què de l'articulat
concret i la fonamentació de la necessitat de legislar- hi trobam
les següents afirmacions: necessitat de regular les peculiaritats
i interessos propis de les Illes Balears, voluntat d'omplir les
llacunes de la llei estatal, Llei 26/84, en el camp de l'actuació
administrativa, i la pretensió de donar una visió al
reconeixement dels drets dels consumidors i usuaris. Com a
novetats del text elaborat, el Govern destaca: protecció
prioritària de determinats col•lectius, establiment d'un model
únic de full de reclamació, foment de l'educació del consumidor
en el sistema ordinari d'ensenyament, afavorir el diàleg entre els
consumidors, empresaris i administracions públiques, afavorir
la normalització lingüística en l'etiquetatge. Sembla que aquesta
exposició de motius és tan sols una correcta declaració de
principis sense massa voluntat política de fer-la realitat. Llevat
del punt sobre la voluntat d'omplir les llacunes de la llei estatal,
les altres magnífiques afirmacions es veuen frustrades per
l'articulat en concret.

Referent a la regulació de les peculiaritats i interessos propis
de les illes, no hem trobat cap article que parli de drets
lingüístics dels consumidors. Aquesta presumpta regulació es
limita a l'article 14, quan parla de la llengua utilitzada a la
informació sobre productes i serveis i concreta que, com a
mínim, aquesta haurà de figurar en alguna de les dues llengües
oficials de la Comunitat Autònoma. No sembla una manera
eficaç de defensar les nostres peculiaritats en el terreny
lingüístic. L'article 20, apartat E, consisteix en una declaració
de bona voluntat de promoure la utilització de la llengua pròpia
de la Comunitat Autònoma -tant costa, encara, esser científics
i anomenar-la pel seu nom, català?- i diuen llengua pròpia de la
Comunitat Autònoma en l'etiquetatge. La Llei desaprofita
l'oportunitat d'especificar com és fa aquesta promoció. 

La pretensió de donar una visió al reconeixement del dret
dels consumidors i usuaris és inexistent; basta llegir la Llei
26/94 per reconèixer quasi bé els mateixos apartats i el mateix
ordre, contràriament a allò afirmat. Aquí, la filosofia d'afavorir
un desenvolupament òptim del moviment associatiu en aquest
camp no es veu gaire clar per allò que direm més endavant. De
totes maneres cal dir que parlar de noves visions sempre és
arriscat, ja que no és gens fàcil ser original el gaire bé cap camp
i, en aquest cas, ja s'han esmentat aquí els antecedents que hi ha.

Respecte al tema dels consumidors, però, hi ha un
exemple de tota la problemàtica del consum responsable,
del comerç just, dels microcrèdits, dels productes solidaris,
que du més de 30 anys d'experiència a Europa i que, essent
una visió minoritària i nova que implica els usuaris i
consumidors, s'hagués pogut tractar si realment hi havia
voluntat i pretensions de tanta novetat i originalitat. Passant
a les suposades novetats del text, en podem parlar una mica.
La novetat de protecció de determinats col•lectius es limita
a l'article 5 apartat B, sense explicar com es protegiran
especialment els nins, els adolescents, les dones
embarassades..., quines mesures concretes marquen per fer-
ho possible. Tampoc podem compartir l'afirmació que és un
gran avanç l'establiment d'un model únic de full de
reclamació; tan sols significa facilitar la tasca burocràtica
dels funcionaris, però realment s'hauria d'aplicar el principi
de llibertat formal absoluta per facilitar l'actuació de la gent
a l'hora de reclamar. Aquí s'ha confós la millora de la
situació de l'administració encarregada de vetllar en el tema
de consum amb la millora de la situació de l'usuari, del
ciutadà i ciutadana. 

Respecte a l'educació, l'article 21 es limita a una
declaració d'intencions sense concretar a través de quins
mecanismes es donarà aquesta formació i educació.
Respecte a les noves fórmules de participació i
col•laboració amb tots els agents socials, principalment amb
les organitzacions de consumidors i usuaris, l'articulat no és
gens coherent amb aquesta afirmació; trobam a faltar alguna
menció expressa al tema de la representativitat de les
associacions, i criteris a tenir en compte com podrien ser
implantació territorial, nombre d'associats, programes
d'activitats, etc. En concret no ens sembla bé l'excessiu rigor
exhibit a l'apartat 4 de l'article 24, ja que creim que és
suficient impedir el gaudiment de les subvencions i ajuts,
impedir estar presents a òrgans col•legiats o participar en el
sistema arbitral de consum, i va molt en contra d'una
filosofia participativa. Igualment a l'article 25, quan es parla
del dret d'audiència -ja s'ha esmentat aquí- trobam a faltar
aquesta necessitat que sigui preceptiva aquesta consulta a
les associacions de consumidors.

Pel que fa a l'etiquetatge, ni es concreta com es fa
aquesta promoció, ja ho hem dit, i, en resum, consideram
que s'ha de remetre de bell nou el projecte de llei al Govern
per a una nova redacció per dues raons fonamentals:
desaprofitament d'una oportunitat de legislar per fer-ho
d'una manera més concreta i específica, i aquí hem de
recordar que la llei estatal, nova en el seu moment, és molt
més ampla, molt més concreta, com s'ha dit aquí, també, i
ignorància absoluta, en aquest projecte de llei, d'aspectes
propis de les illes o particularitats com els drets lingüístics,
les servituds de la insularitat, etc. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per fixar posicions, grups que vulguin intervenir
a favor? Grups que vulguin intervenir en contra? La Sra.
Alberola té la paraula.
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LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, el Projecte de llei de l'estatut dels consumidors i
usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va ser
aprovat pel Consell de Govern en sessió del 12 de desembre del
1996. Que el Govern hagi tramès el projecte de llei al Parlament
per al seu tràmit parlamentari ens permetrà disposar d'una nova
llei autonòmica, i això ha estat possible des de la reforma de
l'Estatut d'Autonomia per la qual la nostra comunitat ha ampliat
les competències en matèria de consum que, en principi,
estaven limitades a l'execució de la legislació de l'Estat. A
l'article 11 de l'Estatut s'ha sotmès el desenvolupament
legislatiu de la defensa dels consumidors i usuaris. Per tant, era
del tot necessari que el Govern presentàs un projecte de llei per
tal de regular aquesta competència a l'àmbit de la nostra
comunitat per fer efectiu el mandat contingut a l'article 51 de la
Constitució.

Voldríem fer observar a les senyores i als senyors diputats
que les esmenes que han presentat tant el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida com el Grup Parlamentari Socialista, són
esmenes a la totalitat de devolució i que, d'acord amb el
Reglament del Parlament, són esmenes a la totalitat aquelles
que tractin sobre l'oportunitat, els principis o l'esperit del
projecte de llei i en postulin la devolució al Govern. Hem
d'entendre que no consideren aquest projecte de llei oportú?, o
és que no accepten els principis o l'esperit d'aquest projecte de
llei que té per objecte garantir la protecció dels drets i els
legítims interessos dels consumidors i usuaris de la nostra
comunitat? El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida presenta una
esmena per considerar que no aporta res a la millora de la
regulació normativa actualment existent en la defensa dels
consumidors i usuaris, argument que fa sospitar si realment han
fet una lectura complerta del projecte de llei. Però és més, el
Grup Parlamentari Socialista, la seva portaveu encara va més
enfora i basa la devolució del projecte en el fet que aquest
projecte de llei implica renúncia a drets dels consumidors, a les
competències municipals i a la participació efectiva de les
associacions, i encara ha afegit que és la primera comunitat
autònoma que fa passes enrera.

Mirin, el sol fet de tenir la nostra pròpia llei de l'estatut dels
consumidors en comptes que el Govern hagi d'exercir una
funció executiva de l'estatal, que es va aprovar l'any 1984,
aporta, i amb molt, avantatges i millores per a la protecció dels
drets dels consumidors. A més, a l'exposició de motius
s'esmenta clarament que s'ha aprofitat d'elaboració de la norma
per omplir tots aquests buits que la llei estatal conté; no hem
d'oblidar que és del 1984. També s'han adequat determinades
actuacions administratives a les prescripcions contingudes a la
Llei 30/1992, definint les competències de l'administració
autonòmica en vista a la protecció dels consumidors i usuaris.
També s'incorporen com a novetats les prescripcions de les
darreres directives; no tan sols no fa una passa enrera, sinó que
manté...; vostès diuen que fa una passa enrera; doncs el projecte
de llei manté tota la normativa estatal, tot el desenvolupament,
i, a més, incorpora com a novetats prescripcions de les darreres
directives comunitàries a fi de fer efectives les polítiques de
protecció dels consumidors i usuaris de la Unió Europea, la
protecció prioritària de determinats col•lectius, l'establiment
d'un únic model de full de reclamació, afavorir la normalització
lingüística en l'etiquetatge i les relacions comercials,
documentació informativa dels habitatges, el foment de
l'educació del consumidor en el sistema ordinari d'ensenyament,
afavorir el diàleg entre associacions de consumidors i
organitzacions empresarials, consolidar el Consell balear de
Consum, crear una xarxa d'oficines d'informació al consumidor,
establiment de procediments d'inspecció eficaços, tot en un
marc de coordinació i col•laboració de les administracions
públiques, elaborar un pla anual...; tindrem, així, un

procediment administratiu propi, una llei pròpia, amb un
desenvolupament reglamentari propi. 

El projecte de llei, al títol 2, està dedicat exclusivament
als drets dels consumidors i usuaris al llarg de sis capítols.
Pensam que no va totalment en contra, com vostè diu, dels
usuaris. Fins i tot a l'article 2...; a mi em sap greu, Sra.
Portaveu del Grup Socialista -justament és al títol primer, és
a la segona pàgina- quan vostè diu que no defensa els
usuaris de la mateixa administració, es miri vostè l'article
segon, allà a on diu "Concepte de consumidor" a la darrera
ratlla que posa: "...sigui una empresa, un professional o la
pròpia administració pública"; està reflectit perfectament.

Respecte a la participació que vostès també diuen que fa
una passa enrera, la Comunitat, doncs el projecte de llei
dedica també un capítol sencer, el sisè, per la participació,
representació i consulta de les associacions de consumidors
i usuaris i defineix molt clarament que l'administració
autonòmica concertarà, amb les associacions de
consumidors i usuaris, fórmules de participació activa en
programes conjunts de protecció als consumidors, que les
associacions estaran presents en els òrgans col•legiats de
participació i representades en els consells de caràcter
general i sectorials -vostès parlen de la territorialitat, la
portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida- inclòs el
Consell balear de Consum. Són temes propis de la nostra
comunitat. Que accediran a les ajudes-subvencions, en
general col•laboraran amb l'administració i concertaran les
actuacions d'interés pròpies; totes les associacions seran
oïdes en consulta, en el procediment d'elaboració de les
disposicions administratives pròpies de la nostra comunitat,
i pel que fa als ajuntaments, que vostès fan esment que
també el Govern fa una passa enrera perquè se'ls retallen
competències, justament el títol tercer contempla tota
l'actuació administrativa i el títol cinquè desenvolupa totes
les competències de les administracions públiques, perquè
hem de tenir en compte que per mandat constitucional són
els poder públics que tenen l'obligació de protegir els
usuaris i, justament, un desenvolupament de tot un títol amb
un desplegament de capítols no és justament anar en contra
de l'administració pública.

Realment, senyores diputades i senyors diputats, el
nostre grup, per tot el que hem exposat, considera que unes
esmenes a la totalitat de devolució no és el tràmit
parlamentari més adequat per un projecte de llei que ha de
protegir els drets dels consumidors i usuaris per mandat
constitucional. El projecte de llei supera, en molt, la llei
estatal i si vostès la comparen amb la legislació que ja tenen
altres comunitats autònomes veuran que aquestes esmenes,
en els termes que han estat formulades, estan totalment fora
de lloc, per la qual cosa no les votarem a favor. Moltes
gràcies, Sr. President.
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica, Sra.
Barceló té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, anem a
veure; justificació; crec que està prou clara, hem estat prou clars
des del Grup Socialista quan deim que els principis que
defensen dins el projecte de llei del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears no s'ajusten als necessaris
principis que avui són vigents a tot l'Estat espanyol a través de
la Llei general per a la defensa dels consumidors. La teoria i
l'exposició de motius està molt bé, però no s'acompanya amb un
contingut, i no vull paraules que diguin que hi ha avantatges,
que hi ha millores; ens digui a on són els avantatges i les
millores, ens ho digui concretament. 

Jo li he dit concretament les deficiències quines són i els hi
recordaré: la primera, que no defensam els ciutadans davant
l'administració sempre i en tot cas, i és cert que en el text diu,
quan defineix consumidors, posa administració, però continuï
el segon punt, que diu: "Als efectes de l'apartat anterior només
l'administració pública serà considerada proveïdora quan presti
un servei o subministri un bé respecte del qual no exigeixi una
prestació patrimonial de caràcter públic", és a dir, que mai,
s'exonera sempre que l'administració doni la cara amb aquesta
llei davant els ciutadans en la seva prestació de serveis, i açò és
un endarreriment, perquè la llei general estableix, d'una manera
ben clara, que sempre entitats públiques o privades, sigui quina
sigui la titularitat pública o privada de qualsevol servei, sempre
s'aplicarà la llei, sempre. Per tant, existeix una rebaixa respecte
a l'àmbit d'abast que té aquesta llei, i no només li he dit amb
aquest article; amb altres articles com el 28, quan s'estableix
que només es plantejaran les reclamacions o regularan que es
puguin plantejar reclamacions però entre professionals i
empreses, però a l'admistració tampoc, desapareix, no existeix,
a on és el concepte d'administració?, no hi és.

Segona qüestió. Ajuntaments, sí que és cert que tenen un
capítol que regula competències, però en marca i en defineix
només dues, tot són els ens públics, les administracions
públiques, generalitats; açò ja ho tenim, les generalitats; els
ajuntaments ja fa anys que treballen en consum, aquells que
volen, açò ja ho tenim, hi ha oficines de consum que ja
funcionen; açò existeix, ho tenim; el que nosaltres voldríem és
que el Govern establís què és prioritari, la responsabilitat de
cada administració i com es marca la col•laboració
institucionals, i aquí no queda clar; l'única cosa clara són dues
qüestions, ho cerqui bé, que el sistema arbitral serà competència
del Govern i que les administracions locals faran venda
ambulant i mercats, açò són les dues especificacions, i la Llei
general de defensa dels consumidors, article 41, du tot una llista
bastant més ampla. S'han perdut pel camí. Allò que és cert és
que les llistes no coincideixen i que l'única cosa que queda certa
i clara són aquestes dues qüestions, que també ja tenim, no
perquè ens les doni la llei d'aquest govern, sinó perquè ho tenim
per la Llei de Règim de bases. Per tant, tampoc no ens fan cap
favor.

Quina altra qüestió més?, les associacions de consumidors;
ja ho poden dir, al preàmbul, que vostès afavoriran el diàleg
entre les associacions de consumidors, només faltaria, però
a la pràctica, quan davallam a l'articulat i feim la
comparació, veim que la Llei general de l'Estat dóna i
estableix que algunes audiències són preceptives per dur
endavant qüestions que el Govern ha de desenvolupar -lleis,
regulació de preus, serveis- i que és obligat que escolti les
associacions de consumidors, i açò ho diu la llei general i
aquí també s'ha perdut, aquí diu que col•laboraran, però ja
no és preceptiva l'audiència als consumidors i, a més, s'ha
posat al mateix nivell que les associacions d'empresaris, els
mateixos drets d'audiència, quan en aquesta llei no són
iguals, només faltaria que la llei digués que no parlarem
amb els consumidors!, ho ha de dir, però no basta dir-ho,
(...) a l'articulat i em digui a on és en el seu projecte de llei,
a on posa que l'audiència als consumidors és preceptiva, en
quines funcions del Govern és preceptiva; quan tornin fer un
cànon d'aigües serà preceptiva l'audiència als consumidors?
Ara no, ara no perquè li hem llevat.

Per tant, existeix un retrocés ens agradi o no ens agradi,
els agradi o no els agradi, s'ho cregui o no s'ho cregui,
demostri-m'ho amb fets, a on és que diu que sempre
l'administració, perquè existeix un punt que diu que
l'administració està exonerada, o em digui a on posa que
l'audiència a les associacions de consumidors és preceptiva,
em digui l'article, i em digui l'article a on diu totes les
competències que la llei general diu que tenen les
corporacions locals, me'l cerqui en el projecte de llei del
Govern, que els especifiqui, a veure si els troba. Açò són els
fets reals i no les exposicions de motius. Està bé que aquí
diguem que hem avançat molt perquè tenim una llei
autonòmica nostra, però si amb el contingut anam enrera...;
el que volem és contingut i, a partir d'aquí, si vostès
respecten els drets que avui tenim nosaltres col•laboram en
totes les possibilitats de millora del món; existeixen i es
poden fer, però bé, partim d'unes bases clares que són, com
a mínim, els drets que avui tenim, i repetesc que el dret i la
modificació estatutària evidentment els dóna competències
legislatives, emperò no els permet botar-se allò que és la llei
general de l'Estat, i açò ho diu clarament la sentència del
Tribunal Constitucionals, els agradi o no els agradi, però la
sentència del Tribunal Constitucional vetlla pel fet que, com
a mínim, els drets dels ciutadans de tot l'Estat espanyol, com
a mínim hi hagi uns mínims base, i aquests mínims passen
per la participació de les associacions de consumidors, passa
perquè s'aclareixin les competències municipals i passa, en
definitiva, perquè l'administració respongui davant els
ciutadans en allò que és la seva prestació de serveis públics,
en tots els casos sense excepcions. 
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Clar que això es pot millorar amb esmenes parcials i, de
fet, ho hem intentat, hem demanat suprimir el punt dos de
l'article a on diu la definició de consumidors, açò ho podem fer,
però hem de fer la denúncia pública que els principis d'aquest
govern estan abolits, són light, no arriben al nivell d'exigència
que els ciutadans d'aquestes illes volem exigir als nostres poders
públics. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica per part
d'Esquerra Unida, Sra. Thomàs té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Molt breument perquè crec que la
resposta de la representant del Grup Popular ha estat una
resposta de línies generals, de grans termes, però no ha respost
concretament allò que nosaltres plantejàvem. És evident que
l'exposició de motius és una declaració d'intencions; nosaltres
hem parlat de la importància de l'exposició de motius,
precisament perquè després se cerca dins l'articulat tot allò que
diu les intencions de les lleis i no ha respost al fet que no hem
trobat aquests grans reconeixements, aquests grans títols dins
l'articulat en concret.

Que la nostra esmena amb devolució al Govern vol dir que
no consideram oportuna, o els principis i, diríem, les línies
generals? No, jo crec que és evident que veim la necessitat
d'aquesta regulació de llei, veim la necessitat i, precisament, les
expectatives que pot crear dins les associacions d'usuaris i
consumidors aquesta llei autonòmica i, per tant, estam d'acord
amb el fet que es presenti a la tramitació parlamentària. Ara, la
nostra esmena amb devolució és, senzillament, perquè sigui
millorable, perquè no ens agrada aquest projecte de llei; pensam
que no dóna satisfacció a allò que s'espera i, per altra banda, hi
ha mancances prou importants com les esmentades per la
mateixa diputada anterior a mi, o el tema que per nosaltres es
bastant estrella, el tema de la consulta no preceptiva, sinó
senzillament consulta. Vostè considera que amb consulta basta,
això ja és participació, nosaltres pensam que l'obligació, la
preceptivitat, dóna un protagonisme a les associacions de
consumidors i usuaris que donen molt més peu a aquesta
participació.

Evidentment, ja he dit que no seria molt extensa ja que no hi
ha hagut un debat de temes en concret com es contesten, sinó
senzillament pensam que seria molt més millorable una nova
redacció en els termes que nosaltres hem esmentat a la primera
intervenció i pensam que, igualment, no hi ha hagut una
resposta concreta a allò que nosaltres plantejàvem. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Entram en el torn de
fixació de posicions. Per part del Grup Mixt no hi ha
intervenció. Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, Sra. Bover té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Ens trobam davant una llei que en primer lloc s'ha
de dir que es necessària per regular i també per codificar en
defensa dels consumidors i usuaris, per tal de garantir els
seus drets i deures, i regular també el procediment de
defensa, i com ho han demanat les diferents associacions de
consumidors. El Grup Nacionalista-PSM ens abstenim a la
votació de les esmenes a la totalitat, però sí volem fer una
crítica al text de la Llei de l'estatut dels consumidors i
usuaris. Pensam que s'hi poden aportar millores, que
consideram que formen part de les demandes històriques
dels consumidors i les diferents associacions.

En primer lloc s'hauria de plantejar l'accés gratuït.
Pensam que s'hauria de plantejar aquest accés gratuït de les
associacions a les proves i analítiques que realitzen els
laboratoris de consum, dins els límits pressupostaris que
s'estableixin. És un punt bàsic per donar facilitats per acabar
de tramitar possibles denúncies, ja que sense aquesta
gratuïtat...

EL SR. PRESIDENT:

Deman silenci, per favor. Un momentet.

Pot continuar, Sra. Diputada.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Pensam que aquesta gratuïtat el que faria seria
possibilitar que aquestes denúncies no acabassin a la
paperera. 

Un altre punt: Pensam que s'han de definir i concretar els
òrgans de consulta i regulació dels mecanismes de
representativitat. Manca una especificació de quins seran els
òrgans de consulta, i quina representativitat tendran les
associacions de consumidors i organitzacions empresarials,
quina proporció tendrà cada sector. En el punt 3 de l'article
26 es planteja que ja s'establirà reglamentàriament aquesta
forma de participació. Trobam que és important que sigui a
la mateixa llei de l'estatut del consumidor que ja quedi
establerta aquesta representativitat, ja que d'aquí es deriva
la possible participació democràtica d'aquestes associacions.
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També es pot millorar la participació de les entitats insulars,
municipals, en els mecanismes de defensa del consumidor,
quines competències tendran les corporacions locals, els
ajuntaments. Trobam a faltar també un article que faci
referència a la preservació del medi ambient, en la línia de fer
que les administracions públiques, en l'àmbit de les seves
competències, adoptin mesures per preservar el medi ambient
amb la finalitat de protegir la salut i la qualitat de vida dels
ciutadans. És necessari, per tant, poder introduir aquest element
a una llei relativa a la defensa de consumidors i usuaris així com
planteja el Govern.

Una altra millora que el nostre grup troba oportú comentar
és la necessitat de considerar atenuant el rescabalament del mal
abans de l'inici de l'expedient sancionador, i no abans que es
resolgui dit expedient, o sigui durant la tramitació de
l'expedient, com fa el projecte de llei que vostès proposen.

En el capítol IV tracta del dret a la informació del
consumidor i usuari. Opinam que en aquest capítol, a l'article
14, no es garanteix el dret dels consumidors a exigir a les
empreses la comunicació en català i la informació en català.
Pensam que els consumidors tenim el dret a rebre en català les
informacions que el consum i ús de béns productes i serveis, i
en especial els relatius als que estan relacionats amb la salut i
seguretat. Per tant, el punt 2 de l'article 14 s'hauria de suprimir,
ja que discrimina la llengua catalana i imposa el castellà com a
idioma de major rang d'importància.

En definitiva el nostre grup, Nacionalista-PSM, pensam que
el projecte de llei és com a document de treball un instrument
de discussió, un punt de discussió, i pot esdevenir un text
millorat, amb les aportacions que puguem fer els diferents grups
polítics que estam representats. Esperam que si no s'admeten a
tràmit les esmenes a la totalitat, es pugui millorar aquest text.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar aquest debat, en
torn de contrarèplica, Sra. Carlota, té vostè la paraula.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores portaveus del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i del Grup Parlamentari
Socialista; si en el debat i en la discussió d'aquest projecte de
llei qualcú ha fet una passa enrere realment han estat els seus
grups parlamentaris, perquè a l'esmena que vostès fan a la
totalitat de devolució, més tota la defensa que han fet d'aquestes
esmenes, no han aportat res nou, només que la ratlla que figura
a l'esmena, jurídicament. De totes maneres és l'estil a què vostès
ens tenen acostumats, per altra banda, de negar l'evidència, fins
i tot l'evidència d'un text escrit remès pel Govern a aquest
parlament. Jurídicament, Sra. Barceló, li he de dir que el
Ministeri d'Administracions Públiques només ha fet una
al•legació, que en una xarxa d'alerta sobre un perill d'un
producte, a part de comunicar-ho a les comunitats, cal fer-ho a
l'Institut Nacional de Consum. Pens que no tendrà vostè cap
dubte respecte del Ministeri d'Administracions Públiques. El
Consell Balear de Consum dins el seu reglament exposa que és
preceptiu escoltar les associacions. Vostè s'ho podria haver
mirat, açò: preceptiu. Miri-s'ho.

I per acabar, sortosament, no tots els grups parlamentaris
els han donat suport a les seves esmenes. I per acabar, les
associacions de consumidors de la nostra comunitat
autònoma estan d'acord amb aquest projecte de llei. Per tant
li donarem suport, i felicitam el Govern per aquest projecte
de llei que ha tramès a aquest parlament. Moltes gràcies, Sr.
President.

(Aldarull a la sala).

EL SR. PRESIDENT:

Passarem, conclòs aquest debat, a la votació
conjuntament de les dues esmenes de totalitat de devolució
del Projecte de llei de l'estatut de consumidors i usuaris de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, presentades pel
Grup Parlamentari Socialista i pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
dues esmenes a la totalitat, 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, 18; en contra, 28; abstencions, 7. Per tant,
queden rebutjades aquestes dues esmenes a la totalitat.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la
sessió. Moltes gràcies.
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