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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia Senyores i senyors diputats. Començam la sessió
plenària corresponent al dia d’avui i començarem, com és
habitual amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 581/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a tarifes del tren sa Pobla-Palma.

La primera d’elles la 581, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tarifes del tren Sa Pobla- Palma. El Sr. Font té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, dia 27 de desembre es va reobrir la línia Inca- Llubí-
Muro-sa Pobla i aquest dia distints responsables dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca, anunciaren que els preus, quan es
posaria en marxa el tren dia 6 de gener, estarien al voltant de 600
pessetes. Demanam, per què després de dir més o menys 600

pessetes  es va passar a 870? I quin va ser el motiu d’aquest
canvi?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

 Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat. A una roda informal, per part de la gerència, es varen
fer unes declaracions que s’estimava que els preus serien entre
600 i 700. Després quan es varen fer les tarifes definitives, varen
sortir uns preus. Però de totes maneres no s’han allunyat
d’aquestes  quantitats, perquè si vostè es mira els preus tren
mes i els que són bonificats, estan per davall de 700 pessetes.
Per tant, entenc que allò va ser una estimació i tampoc no li hem
de donar el to definitiu, sinó ja es va fer amb tota aquesta
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cautela, de totes maneres després els preus definitius estan per
davall de les 700 pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Ordenació del Territori. Sr.
Font té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, però em permeti
que no comparteixi el seu punt de vista. És a dir, jo el que crec
és que hi va haver una falta de responsabilitat, no dient el preu,
jo crec que teníem dia 27 de desembre, un potencial de prop de
18.000 persones més de tres municipis en concret que podien
emprar el tren i d’alguna manera teníem una ciutadania
il·lusionada en la posada en marxa del tren. I una ciutadania que
damunt 600 pessetes, era un preu que vulgui o no, no per
aquell que pugui treure un abonament, sinó per aquell que
pugui emprar el tren algunes vegades, sortia bé i 870 pessetes
és un problema.

El que jo li voldria dir, és que tenc la impressió que en
aquest govern li va anar molt bé trobar el tren a punt
d’inaugurar, és a dir, acabar les obres crec que li va anar molt bé
i sobretot per poder vendre un poc aquesta imatge que vostès
volen donar d’apostar pel transport públic. El que és una pena
és que s’hagin oblidat en aquest començament d’aquesta
posada en marxa, de qui realment pot emprar el tren i, qui
realment li convindria si el tren funciona bé emprar-lo. Aquella
persona que podria comprovar si emprant el tren arriba a la
feina així com toca, ja no ho prova, perquè si ha de pagar per un
dia provar-ho, o dos dies, o tres 830 pessetes ara, o 840
s’estima més anar-hi en cotxe, li surt més barat i d’aquesta
forma jo crec que el tren no compleix d’alguna manera les dues
màximes que ha de complir, una la compleix lògicament, és la de
transport públic, però transport públic a segons quins preus,
realment no està a la butxaca de tots. I per l’altra part no
compleix en aquest preu el fet que poc a poc es vulgui lluitar
per un tema que tots lluitam, que es descongestionin les
carreteres. Per això jo crec que seria important...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. El seu temps està esgotat. Sr.
Conseller d’Obres Públiques i Ordenació del Territori per
tancar. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

 Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé
vostè ha introduït un element que no és el dels preus, ha parlat
que vàrem trobar quasi inaugurada la línia i crec que vostè
coneix bastant bé totes les vicissituds que hem tengut durant
un any, com és haver de fer una murada de contenció al
polígon industrial d’Inca, no podia passar el tren perquè no
reunia les condicions de seguretat, hem tengut problemes amb
els  accessos de veïnats a l’Sporting Club, és a dir, jo sé que
vostè els coneix quasi tots aquestes casos. Vertaderament el

tren durant aquest any és quan s’ha fet l’obra i hem hagut de
solucionar tots els problemes, en totes les modificacions de
projecte que això ha implicat. És a dir, això de trobar a punt
d’inaugurar una cosa, francament és un eufemisme molt
optimista per part seva.

En referència als preus, jo entenc que els preus són
raonables, estan per davall de tots els trens de rodalies de
l’Estat espanyol, estan per davall del preu de l’autobús i jo
entenc que és un preu adequat. El que passa, que quan
gestionam empreses públiques, hem de fer viable i donar un
servei social, però també hem de fer viable econòmicament
aquest projecte. Perquè a tots ens interessa que funcioni. Fent
demagògia, fent rebaixes, al final el que podem dur és que
aquest servei a la llarga sigui viable. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Ordenació del Territori.

I.2) Pregunta RGE núm. 582/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a rebaixa en el preu del bitllet del tren sa Pobla-Palma.

Passam a la segona pregunta RGE núm 582, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a rebaixa en el preu del bitllet del tren Sa Pobla-
Palma.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo els puc assegurar senyors i
senyores  diputades i Sr. Conseller, que vostès han fet més
cucaveles per vendre les dessaladores, que per realment acabar
les obres del tren, és a dir, tampoc he dit cap disbarat.

Li deman ara, rebaixaran el preu del tren? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Sr. Conseller d’Ordenació del
Territori té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

 Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El preu
per quilòmetre no es pensa rebaixar, però de fet el que s’han fet
són una sèrie de propostes de plans tren mes, abonaments
especials  i el que s’intenta és fer fidel la gent que utilitza el tren
i per tant, implícitament en aquests abonaments si que hi ha
una rebaixa. Ara el que és el preu per quilòmetre no es pensa
baixar.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Font té la paraula.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Amb les dues preguntes
encadenades volien per la nostra part demostrar l’aposta que
vostès  fan pel transport públic, és una aposta d’imatge
únicament i exclusiva. Si vostès només baixen les 30 pessetes
del càlcul, realment és una baixa que fa riure. Crec que
s’equivoquen. Per l’altra part, aquest govern es va trobar
segurament amb una de les coses que feia molts d’anys,
Mallorca en aquest cas perquè el tren era a Mallorca, tanta
ciutadania estigués il·lusionada de que es posés en marxa i
vostès  varen dilapidar de dia 27 de desembre a dia 6 de gener
aquesta il·lusió. Això és un crèdit que crec que un govern de
qualsevol color polític no pot perdre. I jo crec que aquesta
il·lusió existeix, vostès haurien de rectificar, perquè el que no es
pot dir un dia 600 i l’altre 875, la il·lusió es perd.

 Aquests preus a la gent jove, no els surt a compte, quatre
dins un cotxe per anar a la Universitat és més barat, Sr.
Conseller. Necessitava el Govern Balear la posada en marxa
d’aquest tren, fer una cosa important enganxar la gent al tren i
per enganxar la gent al tren, ha de ser amb uns preus
assequibles, perquè la gent pugui comprovar que realment és
útil per anar de ca seva a la feina i tornar, o aquella gent que
surt i va a comprar, o va al cinema, o el que sigui, li pugui sortir
realment més econòmic que agafa un cotxe amb tres amics seus
i anar-se’n al cinema. 

Sr. Conseller, vostès tenen la possibilitat, perquè tenen la
il·lusió d’aquesta gent que volia emprar el tren i tenien 18.000
potencials nous clients o nous usuaris, de rectificar. Jo des de
la responsabilitat de l’oposició, ens tendrà al seu costat en
aquest tema, perquè nosaltres hi creim en aquesta aposta, no
només hi creim, vàrem posar en marxa aquesta línia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Per tancar Sr. Conseller
d’Ordenació del Territori té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila): 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Quant
a operacions d’imatge crec que la primera va ser la seva i és
inaugurar un tren que no tenia ni vies, a més varen haver de
posar una via, que després vàrem haver de llevar quan
nosaltres hi vàrem ser per a fer el pont. Varen fer passar un tren
per un lloc que després vàrem haver de fer una murada de
contenció perquè no reunia les condicions de seguretat. Bé jo
ho sé perquè aquell dia érem pocs dins el tren i no devia pesar
molt. Però bé això sí que són operacions d’imatge i tot
purament per electoralisme.

Quant a la il·lusió, jo entenc que la il·lusió es manté perquè
el tren durant el darrer any hi ha hagut un increment d’un 20%
d’ocupació. És a dir, els números canten, les altres són coses
subjectives de vostè. Quant a fidelitat ja li he ratllat i li he dit

que per exemple el tren mes, que serien les persones que emprin
tot el mes el tren, els surt per 500 pessetes anada i tornada.
Nosaltres entenem que això és un preu. I evidentment si el
Govern en els propers pressuposts a SFM, li aportés envers de
600 milions, n’hi aportés 1.000 o 2.000, bé aquí pot arribar a ser
fantàstic. Però bé aquí allò que s’imposa és la responsabilitat de
governar, deixar de banda la demagògia, crec que tots hem de
donar suport al transport públic, és una obligació i crec que ha
estat un èxit i per tant, ja li dic amb un increment d’un 20% de
l’ús del tren, hi sobren les paraules.    

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques.

I.3) Pregunta RGE núm. 584/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pujada del nivell del català de cara a les
properes oposicions.

Passam a la tercera pregunta, RGE núm 584, que formula
l’Hble. Diputada Sr. Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pujades del nivell de català de
cara a les properes oposicions. La Sra. Cabrer té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Pareix
que pròximament es convocaran les oposicions a la comunitat
autònoma i com va anunciar el conseller d’Interior es pujarà
moltíssim el nivell de català, com a requisit previ per poder
participar a les oposicions. Donat que el conseller d’Interior
està constantment fent campanyes publicitàries referides a les
oposicions, abans de Nadal feia una campanya, on anunciava
per primera vegada que hi havia temaris d’oposicions, cosa que
era mentida. Ara he vist al BOIB, que hi ha un anunci de 20
milions de pessetes per a fer un concurs per anunciar la
convocatòria d’oposicions. Sobre tota aquesta publicitat ens
agradaria saber si el conseller pensa fer una campanya
publicitària per tal d’informar a la gent d’aquesta pujada del
nivell de català.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller d’Interior té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
Govern farà una campanya de publicitat i informarà els
ciutadans del conjunt de les oposicions i no farà una campanya
específica en el tema del català. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sra. Cabrer té la paraula.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè m’ha dit que no
pensa fer una campanya de publicitat sobre el català i jo crec...,
miri no entraré a analitzar si les seves campanyes de publicitat
constants  sobre les oposicions, si aquesta opció és la correcta
o no, és la seva opció, està constantment fent aquestes
campanyes de publicitat. El que crec és que si vostè ha optat
per aquesta via, de fer publicitat constantment, sobre temaris,
la convocatòria, hi ha un tema molt important per aquesta
convocatòria que afecta a moltíssims de ciutadans i és que el
nivell de català es puja com a requisit previ per poder opositar
i la gent del carrer no està informada d’aquesta situació.

Per tant, jo crec que si vostè opta per la via de publicitar-ho
tot sobre les oposicions. Aquest és un tema molt important per
informar a la gent i jo crec per tant, que en aquesta via vostè no
ha de publicitar només allò que li convé, sinó que vostè ha
d’informar a la gent d’aquests coneixements de català i no
només d’uns temaris, que per primera vegada, que és mentida,
d’una convocatòria. Jo crec que aquest sí que seria un tema
molt interessant perquè la gent es pugui informar i preparar i
tengui els coneixements de català necessaris com a requisit per
a poder opositar. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller d’Interior té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Cabrer he dit que s’informarà a l’opinió pública, els ciutadans
a través de publicitat i per tant, informarem també del nivell
d’exigència del català. Però a la meva terra diuen que no s’ha de
ficar l’arada davant el bous i vostè sap perfectament que avui
això està al Consell Consultiu. El Govern ha expressat en termes
polítics la voluntat d’augmentar els nivells d’exigència del
català. Però si avui jo estàs aquí amb una altra campanya de
publicitat, vostè estaria amb una altra pregunta, exigint-me
segurament la dimissió, dient-me que com és possible que faci
una campanya del català, si encara no el tenim aprovat.

Per tant, no es preocupi que informarem oportunament amb
una campanya de publicitat institucional, quan estigui aprovat.
El Govern ha demostrat la voluntat política de incrementar els
nivells d’exigència del català, cosa que supòs que no sorprèn
a ningú, els sorprendria als ciutadans amb un govern
conservador. Però de totes maneres li diré, que tan els cursos
que està organitzant l’Ibap, com la direcció general de Política
Normalització Lingüística, a través dels cursos per internet, li
puc donar les dades de com s’estan preparant els conjunt de
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears i especialment la gent
jove i veurà quins són els nivells i com s’estan preparant els
ciutadans d’aquestes illes. I tot això ve emmarcat per una
política d’aquest Govern progressista de les Illes Balears, que

la gent ha entès que per poder treballar i per poder normalitzar
lingüísticament aquesta comunitat autònoma és necessari fer
aquests cursos. No es  preocupi que el conjunt de ciutadans ja
han entès el missatge del Govern de les Illes Balears i és que el
català sigui la llengua vehicular en aquesta comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior.

I.4) Pregunta RGE núm. 505/01, de l'Hble. Sr. Diputat José
María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a manca de mesures en relació amb una conferència
no autoritzada d'un membre d'Euskal Herritarrok.

 Passam a la pregunta quarta RGE núm 605, que formula
l’Hble. Diputat Sr. José María González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manca de mesures per part del
President del Govern en relació a una conferència no
autoritzada d’un membre d’Euskal Herritarrok, el Sr. González
Ortea té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Presidente del Gobierno,
efectivamente la pregunta es porque no tomó usted medidas en
su momento, cuando muy discretamente por cierto, le advertí de
lo que estaba pasando en Radio Jove i de la defensa i de la
promoción que se hacia de miembros de Euskal Herritarrok,
fondos y medios públicos y como es también, añado ahora, que
por fin, finalmente y mal se ha tomado la decisión de cesar al
director, cómo es que usted puede autorizar a su consellera de
Bienestar Social para que atribuya el asunto a una manipulación
del Partido Popular y a un linchamiento del Partido Popular,
¿cómo permite usted eso Sr. Presidente? ¿No tenemos que estar
de acuerdo ustedes y nosotros, por lo menos en esto?

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. President del Govern té la
paraula. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

 Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat, miri la veritat és
que jo he mirat la pregunta un parell de vegades i la pregunta el
que demana és; per quina raó, una vegada alertat l’Hble. Sr.
President del Govern en la celebració d’una conferència per part
d’un membre d’Euskal Herritarrok, no va prendre mesures
personalment en la decisió de la gravetat que el cas requeria?
Miri Sr. González Ortea, jo crec que el President del Govern, en
relació a allò que és la celebració d’una conferència per part
d’un senyor que pertany a un partit que és legal, el President
del Govern no pot prendre cap mesura.
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Una altra cosa és que vostè em digui, si a través de Ràdio
Jove, s’han fetes tota una sèrie de coses, o si en qualque
moment s’han emprat mitjans del Govern per promocionar, per
dir-ho d’alguna manera aquesta conferència. La qual cosa sí es
varen prendre mesures en el seu moment. Però jo li vull recordar
que no som el governador civil de la provincia, com passava
un temps, que vaig encalçant a gent que pertany a un partit
legal i per tant, pot fer conferències. En tot cas si d’aquesta
conferència es va desprendre res que anés en contra de la
legalitat vigent, crec també que s’ha equivocat de persona per
fer-li la pregunta, això en tot cas ho hauria de demanar a la
Delegada del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Sr. González i
Ortea té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias Sr. Presidente. Sr. Presidente del Gobierno,
evidentemente de lo que yo le acuso o le pido explicaciones es
del empleo de medios públicos de la comunidad autónoma,
dependientes de usted, de la presidencia del gobierno. Para la
finalidad de dar cobertura y publicidad a un acto, por cierto
ilegal, o en contra de la autorización de la Universidad de las
Islas Baleares, en contra de eso se autoriza ese acto y se
promociona y se subvenciona. ¿quién cree usted que ha
subvencionado la visita del miembro de Euskal Herritarrok
aquí? ¿Quién cree usted que subvenciona el comité de
solidaridad de Euskal Herria? 

Su gobierno, su consellera de bienestar social, la misma que
dice que nosotros practicamos el linchamiento, cuando
miembros de nuestro partido, igual que del suyo, personas
civiles, militares y policías están muriendo asesinados por
quienes justifican la violencia, por esos mismos a los cuales
esta subvencionando su gobierno. De eso le pido cuentas Sr.
Presidente, no lógicamente de otras cosas.

 Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. President del Govern té la
paraula per tancar. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

 Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. González Ortea, idò si del
que em demana comptes és d’aquestes altres coses, el primer
que ha de fer és aprendre a fer bé preguntes i quan escriu les
preguntes... no ja poden bufar, això és així i punt. En segon lloc,
miri en allò que és emprar mitjans públics d’aquest govern,
aquest govern ha pres les mesures i entre altres coses aquesta
persona ja no fa feina en aquest govern. Ja m’hagués agradat
que quan nosaltres els acusàvem d’una sèrie de temes vostès
haguessin actuat en tanta diligència. No ho feren mai.

 I en relació al tema de la Universitat li vull recordar una
cosa, hi ha autonomia universitària i no serà aquest president
el qui entrarà dins les aules de la Universitat a aturar cap
conferència, perquè hi ha autonomia universitària. Què volia
vostè, que hi enviés el meu escorta personal a treure aquell
senyor que feia la conferència? Jo és que crec que vostès duen
les coses a un límit que no ho haurien de dur. I és més, li diré
una altra cosa, ja n’hi ha prou de demagògia en un tema tan
important com aquest. Aquest tema és el suficientment seriós,
perquè vostès vagin fent aquestes preguntes i aquestes
beneitures fent demagògia d’una qüestió, que efectivament tots
tenim el paper ben quadrat en relació en aquest tema i el del
Partit Socialista com es suposa ho tenim molt clar quina és la
nostra postura sobre aquest tema.

Moltes gràcies.  

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Govern.

I.5) Pregunta RGE núm. 511/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a vaixells nuclears a la badia de Palma.

La cinquena pregunta RGE núm. 511, la formula el diputat Sr.
Joan Huguet i Rotger, que no és present a la sala, per tant,
queda decaiguda.

I.6) Pregunta RGE núm. 529/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a debat en relació amb el centre associat de la UNED
a les Illes Balears.

Sisena pregunta la 529, la formula l’Hble. Diputat Sr. Manuel
Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a debat
a relació al centre social de la Uned a les Illes Balears. El Sr.
Jaén Palacios té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. El Presidente del Gobierno acaba de referirse a la
autonomía universitaria. Es verdad, nadie lo pone en duda, hay
una ley que así lo garantiza y también la Constitución. Pero
también hay pirómanos universitarios, en sentido figurado, que
intentan cargarse a la Uned, prendiendo fuego en la Uned y
después se convierten en bomberos de inmediato y se ponen
el casco y pasan a ser de pirómanos a bomberos. Salen en
salvación de la Uned, en este tiempo que hemos tenido ese
debate en los medios de comunicación, el gobierno ha
expresado algunas posturas con las que estamos preocupados
y por eso no formulamos la pregunta al conseller sino al
gobierno, para que nos diga cuál es su posición a este
particular.

Gracias, Sr. Presidente.
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 EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller d’Educació
i Cultura té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Jaén la postura del Govern, davant el debat que hi
ha hagut a les Illes Balears i concretament a Mallorca respecte
el tema de la Uned ha estat, com pens que no podia ser d’altra
manera, d’absolut respecte i de no ingerència en les decisions
que poguessin adoptar o prendre altres institucions.

 Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. Sr. Jaén Palacios
té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Es una opinión muy respetable, no
es la opinión que han expresado los medios de comunicación.
Titular de un medio; “la UIB critica que el Govern la utilice para
justificar la retirada de fondos a la Uned”. Es una opinión
contraria a la que acaba de manifestar. Sr. Conseller, nosotros
estamos preocupados por este asunto, hay una iniciativa
parlamentaria presentada en este parlamento, que esperamos
ver pronto y hemos visto como el Gobierno ha hecho algunas
declaraciones a través de algún miembro del ejecutivo, que no
compartimos, no compartimos en absoluto.

 Y por tanto, tendríamos que ver la posición de un Gobierno
interesado en este tema, como esta interesado en la Universitat
Oberta de Catalunya, está muy interesado, nos parece muy
bien. Pues también que se interese por la Uned y tomar el paso
que otras comunidades han venido haciendo a lo largo del
tiempo y poco a poco. Empezaron algunas como Madrid, por
ejemplo y hoy ya son casi doce o trece que están presentes, de
una u otra forma en los centros asociados. Por supuesto que
también hay cajas de ahorros y son las menos, según nuestras
noticias, pronto darán un paso para participar mejor, las que
están en la otra posición. Valencia, por ejemplo, País Vasco,
Baleares y Cataluña, son las que no participan los centros
asociados, participan diputaciones y participan ayuntamientos.
(...) El Gobierno tomase otra posición a este particular y no
mantuviese la cabeza debajo del ala, como la ha mantenido en
este debate, aunque ha opinado porque así lo han recogido los
medios de comunicación. Lamentamos por tanto, que el
Gobierno intente decir lo que no ha hecho, que es mantenerse
al margen, cuando ha hecho todo lo contrario.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller de Cultura i
Educació té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

 Gràcies, Sr. President. Bé és evident que de les
interpretacions que pogués fer la Universitat, no hi ens
consideram responsables ni jo, ni el director general
d’Universitat. Simplement vaig expressar una opinió, que és
coherent en la disposició transitòria de la llei de reforma
universitària, la qual diu clarament que; la Universitat Nacional
a Distància i la Universitat Menéndez i Pelayo, dependran de
les Corts Generals  i del Govern Central, mentre que els altres
universitats dependran del consells de govern de les
comunitats autònomes i de les assemblees parlamentàries
autonòmiques. Això ho diu la llei de reforma universitària. A
partir d’aquí, vaig dir que semblava raonable el plantejament, ja
que era una universitat que depenia del Govern Central la
pagués, exactament igual com paga els serveis sanitaris,
l’administració de justícia, policia, etcètera, dins una
responsabilització dels propis àmbits competencials. 

Dit això, li recordaré al Sr. Jaén, que jo vaig formar part
durant quatre anys del patronat de la Uned, en representació
del Consell de Mallorca i vàrem plantejar al Govern del Partit
Popular autonòmic i, aquí em sembla que hi ha el Conseller
d’Educació d’aquell moment, ara no ho record bé, que també
s’impliqués i el Govern del Partit Popular va decidir que no,
quan precisament els dos anys anteriors a l’accés del Govern
progressista al Consell de Mallorca, havia fet una col·laboració
puntual i complementària. Per tant, per favor vostè s’ajusti a la
realitat dels fets i no intenti aprofitar un debat que tenia molts
d’elements que el justificaven. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. 

I.7) Pregunta RGE núm. 578/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a modificació del projecte de recinte firal.

Passam a la setena pregunta RGE núm. 578, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a modificació del projecte de recinte firal. Sr.
Oliver té la paraula. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. El Partit Popular formula aquesta
pregunta atès que el Govern Balear va presentar el projecte
guanyador del recinte firal a l’opinió pública. Un projecte
discutit, un projecte que va suscitar una certa polèmica, en
distints punts de vista i opinions diverses. Un projecte per tant,
que era inevitable que succeís un tema com aquest, el mateix
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projecte i les característiques. Fins aquí ho trobam lògic i
normal. Però el que ens preocupa és que el Conseller de Comerç
i Indústria, a un moment determinat va dubtar i va dir que si era
oportú ho estudiarien i si s’havia de canviar, bé que ho
estudiarien. Els redactors del projecte es varen pronunciar al
respecte i digueren que si el modificaven, ells presentarien
recurs a la decisió del Govern. En definitiva, Sr. Conseller el que
li demanam és, si pensa vostè modificar aquest projecte?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sr. Vicepresident del Govern té la
paraula. 

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER D’ECONOMIA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

 Gràcies, Sr. President. Bé em pensava haver respost
aquesta pregunta amb la compareixença parlamentària que vaig
tenir a petició pròpia i allà on vàrem tenir un debat sobre aquest
tema. Des de les hores s’ha produït una única novetat i és que
la junta general d’accionistes de Fires i Congressos de Balears
constituïda, és el Consell de Govern, que com sap la forma la
junta general d’accionistes, va acceptar el resultat del concurs
d’avantprojectes i per tant, en aquest moment està acceptat
íntegrament l’avantprojecte que va elegir aquell jurat
independent i s’ha facultat a Fires i Congressos per firmar el
contracte amb el grup d’arquitectes guanyador del concurs. 

També es donaran unes orientacions al consell
d’administració de Fires i Congressos, per tal que en el projecte
definitiu s’incorporin tots els elements d’eficiència
mediambiental, incorporació d’energies alternatives i en
aquesta fase vostè serà convidat, tal com em vaig comprometre
en aquella comissió parlamentària, vostè o la persona que
designi el Grup Parlamentari Popular.  

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Oliver té la
paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Per agrair la contestació que m’ha fet
el Sr. Conseller, dient que el Govern ja ha aprovat aquest
projecte. Miri a la comissió informativa, allà on vostè va
comparèixer a sol·licitud seva, vostè ho va fer d’una manera
molt sibil·lina, per conèixer quina era l’opinió dels distints grups
parlamentaris. Si jo en aquest moment he mantengut aquesta
pregunta, és perquè en aquella comissió Unió Mallorquina no
hi va assistir i Unió Mallorquina als mitjans de comunicació s’hi
havia pronunciat en contra. Em permeti i entengui com a normal
la meva pregunta de saber si vostè mantenia aquest recinte o
arrel de les declaracions d’Unió Mallorquina, vostè modificava
el projecte. Ja m’ha dit que no, que el Consell de Govern ha

donat suport a aquesta iniciativa seva i pensen dur endavant
aquest projecte.

Gràcies, Sr. President.      

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sr. Vicepresident del Govern té la
paraula. 

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER D’ECONOMIA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

 Gràcies, Sr. President. Jo crec que en aquest debats totes
les opinions són responsables, però el Govern dins el marc de
les seves competències actuarà i afortunadament jo crec que
aquest debat s’ha reconduït, inicialment jo el vaig qualificar de
trist i pobre i al final s’ha reconduït cap a, a més de ser un
edifici que compleixi una funció important per a la organització
de fires, tenim la pretensió que sigui un edifici emblemàtic per
a la ciutat de Palma, per a l’illa de Mallorca i el conjunt de les
Illes Balears i que a més sigui un edifici exemplar des del punt
de vista d’eficiència energètica. En aquest sentit jo esper de la
contribució de tots els grups parlamentaris i totes les persones
que hi tenen alguna cosa a veure.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern.

I.8) Pregunta RGE núm. 523/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Sofía Hernanz i Costa, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prohibició de videojocs que facin apologia de la
violència o de conductes delictives.

Passam a la vuitena pregunta, RGE núm. 523, que formula
l’Hble. Diputada Sra. Sofia Hernanz i Costa, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a prohibició de videojocs que
facin apologia de la violència o de conductes delictives. La Sra.
Hernanz té la paraula.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Dada
la preocupante proliferación en el mercado de videojuegos en
los cuales se reproducen escenas violentas, y dado que un
gran número de usuarios de estos juegos son niños de corta
edad, que desgraciadamente pasan muchas horas delante de
estas  videoconsolas, y que estas escenas pueden producir
sobre ellos efectos muy perniciosos, querríamos saber qué
medidas piensa impulsar la Conselleria de Bienestar Social
destinadas a la prohibición de los videojuegos que hagan
apología de la violencia o de conductas delictivas. Gracias, Sr.
Presidente.  
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz. Sra. Consellera de Benestar
Social, té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sra. Diputada, davant
un tema tan important, tan preocupant per al conjunt de la
nostra societat com és l’apologia de la violència en els joves, i
sobretot a través dels videojocs, des de la Conselleria de
Benestar Social a través de l’Oficina de defensa dels  drets del
menor, s’han pres diverses mesures, i s’han posat en marxa
diverses actuacions. Per una part, en el mes de desembre es va
instar la Direcció General de Consum d’aquest govern, que és
l’òrgan competent en matèria de protecció del consumidor, se
li va instar a fer complir l’article 5 de l’estatut de consumidors
i usuaris, que d’una manera específica determina que el
col·lectiu dels menors és un col·lectiu a protegir de manera
especial. En aquest sentit, s’han mantengut diverses reunions
amb la Direcció General de Consum, en les quals ha participat
també Amnistia Internacional, i ja des d’aquesta Direcció
General de Consum s’ha començat a retirar del mercat els
videojocs que tenguin contingut violent o racista. 

Per altra part, l’Oficina de defensa del menor està estudiant
la manera més adient per posar en marxa una norma, tal com
s’ha fet a les illes Canàries o a les Corts d’Aragó, que d’alguna
manera reguli i prohibeixi la venda d’aquests articles. I per altra
part, com no podia ser d’una altra manera, ampliar la informació,
la sensibilització del conjunt de la societat, dels consumidors
en general, però sobretot dels pares per tal que coneguin
quines són en general les joguines que són més adients per als
joves. En aquest sentit des de la nostra pàgina web, i a més
s’ha adreçat informació específica a les associacions de pares
i mares de les escoles, s’han fet campanyes específiques a
premsa, a ràdio i televisió, i s’ha dirigit a comerciants del sector
i a les associacions de consumidors recomanacions en concret
per al compliment del seu codi ètic, que obliga d’alguna manera
a informar dels consumidors del contingut d’allò que vénen.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Caro. El seu temps està acabat,
totalment a més. Sra Hernanz, renuncia a la intervenció?

I.9) Pregunta RGE núm. 528/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a defensa del fet insular a la cimera de Niça.

Doncs passam a la pregunta número 9, que és la RGE núm.
528, que està ratificada amb posterioritat mitjançant l’escrit
577/01, que formula l’Hble. Diputat Sr. Andreu Crespí i Plaza,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa del fet
insular a la cimera de Niça. El Sr. Crespí té la paraula. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Hi ha dies que hom pensa que el
Govern de l’Estat espanyol té com a objectiu també, o prioritari,
dies, dedicar-se a fer oposició als governs de les comunitats
autònomes. Així veim que el Sr. Piqué es dedica a anar a parlar
del TGV per Catalunya, sent el ministre d’Assumptes Exteriors;
el Sr. Matas ve per aquí també a fer política local utilitzant el fet
que és el ministre de Medi Ambient, etcètera. Però en aquest
país  existeixen unes normes que el Govern de l’Estat té
obligació de complir. Una d’elles és la Constitució Espanyola,
i una altra la Llei de règim especial aprovada pel parlament
d’aquest país. 

La Constitució Espanyola estableix el fet insular com l’únic
fet diferencial reconegut constitucionalment, i el règim especial
diu que hem de tenir especial atenció a les característiques de
les illes, Balears i Canàries. Tot això depèn molt del que pugui
fer la comunitat europea. Recordem l’enorme importància que
el Grup Popular va donar a l’informe Viola quan aquest
s’elaborava i es va aprovar, i això en què ha acabat? Ha acabat
en res. I per això sabem que el president Antich va enviar una
carta al president de tots els espanyols, el Sr. José María Aznar,
perquè a la conferència de Niça, davant la mar Mediterrània,
s’interessassin per la qüestió de les Illes. Voldríem saber si
aquesta carta, simplement un suggeriment al president del
Govern d’un president d’una comunitat autònoma, ja ha tengut
resposta, i si n’ha tenguda, què li han dit. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller de Presidència, té
la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament, com vostè
diu, el president Antich va remetre una carta al president Aznar
a principis d’octubre, en què demanava al Govern central que
fes esforços necessaris perquè el fet insular es veiés
degudament reconegut a la cimera de Niça. El que hem de dir
referent a aquest tema és que aquesta carta no ha tengut
resposta, i si hem de tenir com a resposta el resultat de la cimera
de Niça, podem dir que després de la declaració o de la vaga
declaració, i molt superficial, que va fer sobre els temes insulars,
crec que no s’ha avançat res.

Per tant, com deia, no tenim resposta, i a més de no tenir
resposta la cimera de Niça no va avançar cap passa, l’únic que
podem entendre és que el Govern central en aquest cas o no va
saber, o no va poder, o no va ser capaç de defensar el fet
insular, i això sí que ens preocupa, i el que puc assegurar a
aquest diputat és que nosaltres des de la nostra posició
continuarem incidint, i crec que aquests dies, demà i passat
demà, hi ha reunió important també del Comitè de les regions,
i tornarem a incidir en el tema del fet insular per nosaltres
mateixos, encara que no vegem tot el suport que crec que
hauríem de tenir del Govern central. Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Crespí, es dóna per
satisfet amb la contesta?

I.10) Pregunta RGE núm. 575/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a terrenys de l'hospital d'Inca.

La pregunta número 10, que és la RGE 575, ha estat ajornada
amb temps i forma, per sobtada indisposició de la consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 524/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Sofía Hernanz i Costa, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de pensions no contributives.

La pregunta número 11, RGE 524, la formula la diputada Sra.
Sofia Hernanz i Costa, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a l’increment de pensions no contributives. La Sra. Hernanz té
la paraula. 

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. El
secretario de Estado de la Seguridad Social manifestó el pasado
16 de noviembre del 2000 que el Gobierno del Estado recurriría
contra los incrementos de pensiones no contributivas
anunciados por el Gobierno de esta comunidad autónoma. El
Sr. Gerardo Camps justificaba este recurso diciendo -y cito
literalmente- que “es sumamente peligroso empezar con carreras
locas entre las comunidades autónomas, que coloquen a los
pensionistas como campo de batalla electoral”. Aprobados los
presupuestos generales del Estado del año 2001, y teniendo en
cuenta que las pensiones no contributivas y los incrementos de
éstas son competencia del Estado español, querría preguntar a
la Hble. Sra. Consellera de Bienestar Social si tiene noticia de
que el Gobierno central haya asumido en todo el ámbito del
Estado español el coste de la mejora propuesta por la
Conselleria de Bienestar Social para las pensiones no
contributivas en las Islas Baleares, con la finalidad de hacer que
todos los perceptores de las citadas pensiones reciban el
mismo incremento, y que todos los españoles sean iguales a la
hora de gozar de estas mejoras. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz. La Sra. Consellera de Benestar
Social té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Sí, Sra. Hernanz, efectivament no
tenim notícies que des del Govern central s’hagin pres cap
tipus de mesures per posar en marxa una pujada generalitzada
de les pensions per l’any 2001. Del que sí tenim notícies és que
davant la iniciativa del Govern de les Illes Balears de fer un
complement extraordinari per als pensionistes de pensions no
contributives i assistencials, efectivament el Govern central ja
a l’any 99 va interposar un recurs d’inconstitucionalitat. En

aquest sentit pensam que és clara l’actuació del Govern central,
ja que davant una situació claríssima de dificultat dels
pensionistes, que en el cas de la comunitat autònoma nostra
superen els 7.000 pensionistes que viuen amb uns ingressos
inferiors a 500.000 pessetes anuals, és clara quina és la seva
actuació. Per una part, a l’any 2000 -any electoral, per cert-, sí
fa una pujada de les pensions que per altra part no incorpora
els pensionistes de pensions no contributives. En canvi l’any
2001, que no és any electoral, sembla que ni hi ha aquest interès
ni s’han convocat els agents socials per tal de parlar d’una
possible pujada. Jo crec que queda ben clar qui utilitza els
pensionistes  com campo de batalla electoral. En comptes
d’això, el Partit Popular demostra la seva nul·la sensibilitat
social, es desacredita a ell mateix, ja que si un govern com el
nostre pot fer un esforç pressupostari important per millorar la
situació dels pensionistes, com no ho pot fer el Govern
central?, i per suposat, una vegada més dificulta la gestió del
Govern.

Per tant, no tenim notícies que el Partit Popular estigui en la
línia de treballar en funció d’això. Suposam que quan arribin les
eleccions sí tindrà alguna iniciativa d’aquest tipus, ja
demostrant efectivament que la gent gran són per a ells clients
electorals i no ciutadans de ple dret. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Sra. Hernanz, es
dóna per satisfeta amb la resposta?

I.12) Pregunta RGE núm. 580/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recaptació de l'impost sobre tansmissions patrimonials de
l'exercici del 2000.

Doncs passam a la pregunta número 12, registre 580, que
formula l’Hble. Diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recaptació de l’impost sobre
transmissions patrimonials de l’exercici 2000. La Sra. Salom té
la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Una de
les primeres mesures respecte de temes econòmics que va
prendre el pacte de progrés en els pressuposts que varen
aprovar a finals de l’any 99, cara a l’exercici del 2000, va ser
pujar els imposts, passar l’impost de transmissions patrimonials
d’un 6 a un 7%, i a nosaltres, del Grup Popular, ens agradaria
saber quina ha estat la recaptació dins l’any 2000 per aquest
concepte, sobre l’impost de transmissions patrimonials.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller d’Hisenda, té la paraula. 
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EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, la seva afirmació no és correcta; el que passa que
com que el que s’intenta és donar la imatge de demagògia, de
dir que vàrem pujar els imposts... Es va augmentar el tipus
impositiu de transmissions patrimonials del 6 al 7%, i es va
baixar el tipus impositiu, amb la qual cosa jo podria dir que una
de les primeres mesures va ser baixar els imposts del 6 al 5% els
habitatges de protecció oficial. Li diré que la recaptació per
aquest impost ha estat provisionalment de 36.078 milions de
pessetes, dels quals a transmissions patrimonials i operacions
societàries 25.730 i actes jurídics documentats 10.348. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Sra. Salom, té la paraula. 

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
És a dir, s’ha incrementat el tipus d’un 6 a un 7, supòs que vol
dir que s’han incrementat els imposts i la pressió fiscal sobre el
contribuent d’aquesta comunitat respecte d’aquells senyors
particulars que volen comprar un bé immoble. O ho entès
malament? És a dir, passar el tipus d’un 6 a un 7 només és
canviar el tipus i no és pujar la pressió fiscal? Crec que, Sr.
Mesquida, ens ho hauria d’aclarir, i no hauria de confondre i
embullar la gent. Passar d’un 6 a un 7% l’impost de
transmissions patrimonials  vol dir pujar els imposts en aquesta
comunitat autònoma en aquest concepte. I a més li diré, això ha
suposat per a les arques d’aquesta comunitat incrementar els
ingressos en més de 3.500 milions de pessetes respecte del que
hi havia a anys anteriors per aquest concepte, perquè hem de
tenir en compte que pujar d’un 6 a un 7% no vol dir incrementar
un 1% la pressió fiscal; passar d’un 6 a un 7% l’impost de
transmissions patrimonials vol dir incrementar la pressió fiscal
en un 16% a la nostra comunitat en el concepte d’impost de
transmissions patrimonials. Però, clar, això és la tònica, és
l’impuls  del pacte de progrés, que al que està acostumat allà on
governa és a augmentar els imposts. I curiosament dins el pacte
de progrés el partit que impulsa més el tema d’incrementar la
pressió fiscal és el Partit Socialista: L’ecotaxa l’impulsen des de
la Conselleria de Turisme, l’impost de transmissions
patrimonials des de la seva conselleria, gestionada pel PSOE;
tema de les fiances respecte dels llogaters, també l’impulsa la
Conselleria d’Obres Públiques, que està en mans del Partit
Socialista; i el tema d’incrementar les tarifes del tren, també
Serveis  Ferroviaris de Mallorca. És a dir, el pacte de progrés és
expert en incrementar la pressió fiscal, i especialment dins el
pacte de progrés, el Partit Socialista... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. El seu temps està acabat. Sr.
Conseller d’Hisenda, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Jo francament no sé com s’atreveixen
a fer determinades preguntes i determinades afirmacions. Miri,
nosaltres amb el mateix argument hem baixat els imposts, vàrem
passar del 6 al 5% el tipus impositiu de transmissions
patrimonials  d’habitatges de protecció oficial. Però és que
vostès el gener de l’any 98 varen enviar una carta al degà del
Col·legi de Notaris incrementant els valors cadastrals. Sap com
varen pujar la pressió fiscal de l’any 98? Un 48%! És sorprenent
que vostè em digui que hem incrementat nosaltres la recaptació,
nosaltres l’hem incrementada un 23, però amb aquesta mesura,
sense demostrar que pujaven els imposts, perquè no varen
tocar el tipus impositiu, però sí que varen augmentar els valors
cadastrals, varen incrementar més d’un 29% la recaptació l’any
98.

Però, a més, si vostès pensaven baixar el tipus impositiu, per
què no el varen baixar l’any 98? Per què no el varen baixar l’any
99? Però és que a més a les comunitats autònomes que
governen, a Aragó el varen incrementar al 7% l’any 99, Govern
del PP; a Galícia el 7% 1999, Govern del PP; a Madrid el 7%
l’any 2000, Govern del PP; a Múrcia el 7% l’any 98, Govern del
PP; i a València el 7% l’any 2001, Govern del PP. Gràcies, Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Amb la seva resposta
queda tancat el torn de preguntes. 

II.1) Interpel·lació RGE núm. 4715/00, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern de les
Illes Balears en relació a la desestacionalització turística.

Passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la
interpel·lació 4715, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació a la
desestacionalització turística. En nom del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Flaquer per un temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Popular interpel·la una vegada més en aquesta
legislatura al Govern de les Illes Balears sobre el difícil i
complicat problema de l’estacionalitat turística. Jo crec que no
fa falta una vegada més parlar de quines són les repercussions
que aquest problema de l’estacionalitat genera dins el conjunt
de l’economia i de la societat illenca. Tothom sap de la
precarietat de l’ocupació dins el sector turístic com a
conseqüència d’aquesta estacionalitat. Tothom coneix també
de les empreses turístiques que han de tancar com a
conseqüència d’aquesta estacionalitat durant molts de mesos
de l’any, i tothom sap en definitiva que precisament aquesta
concentració de l’activitat turística en uns determinats mesos
de l’any fa naturalment que la pressió durant uns determinats
mesos sigui fins a vegades es pugui qualificar d’asfixiant i
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aclaparadora. Seria en conseqüència molt millor, molt més
oportú, estirar la temporada turística, diversificar-la, i en
conseqüència intentar créixer en el que són els números dels
mesos d’hivern, i no en els mesos d’estiu. 

Precisament en aquest sentit ja vàrem interpel·lar, com
dèiem, fa un any el Govern, i vàrem presentar una moció com a
conseqüència d’aquella interpel·lació, on fonamentalment
demanàvem tres qüestions: primera, recuperar un pla important,
el Pla de desestacionalització turística aprovat a la passada
legislatura, un punt de la moció que va ser rebutjat per la
majoria que dóna suport a aquest govern; un segon punt, que
era continuar amb la tasca d’un pla d’infraestructures que
permetés a les zones turístiques propiciar actius, instal·lacions
que poguessin captar turisme de temporada mitja i baixa, punt
que també va ser rebutjat per la majoria d’aquesta cambra; i
finalment -i també va ser rebutjat- la necessitat d’incrementar
les dotacions pressupostàries de la Conselleria de Turisme en
matèria de promoció turística per lluitar contra aquesta
estacionalitat del nostre sector.

Naturalment, el Grup Parlamentari Popular vol continuar
insistint. Jo crec que cada any seria convenient poder tenir un
debat per comprovar quina és la situació d’aquest problema
dins el nostre turisme, i en aquest sentit voldria començar dient
que no es tracta, Sr. Conseller, de donar culpes ni es tracta de
responsabilitzar ningú. Som conscients -i jo per ventura més
que un altre- que aquesta és una lluita difícil, que aquesta és
una lluita complicada i problemàtica, i que requereix de l’esforç
i de la col·laboració de tothom, requereix que tots ens hi posem
de bon de veres, que tots  intentem posar el millor de la nostra
part, i que el diàleg, la col·laboració i el consens pugui imperar
per dur a terme actuacions, iniciatives que permetin rompre
aquesta difícil estacionalitat turística.

Però el que sí venim a qüestionar avui aquí és que creim que
a dia d’avui el Govern d’aquesta comunitat autònoma no té una
política clara de promoció per lluitar contra aquesta
estacionalitat. En aquests moments el Govern de la comunitat
autònoma en matèria turística té oberta tota una sèrie de
projectes, tota una sèrie de fronts, però creim que precisament
no està dins els destacats ni dins els prioritaris el de la lluita
contra l’estacionalitat turística.

Naturalment, jo no voldria convertir, i esper que això no
sigui, un debat i una lluita de xifres entre el conseller i el diputat
que els parla, però sí que naturalment hem de fer un repàs de
l’estat de la situació segons les dades oficials de què avui
disposam. En aquest sentit, dades oficials tretes aquesta
setmana mateixa de la pàgina web del Govern balear, de l’Ibatur,
estrenada fa molt pocs dies a Madrid, demostra que les dades
de turisme en temporada baixa han davallat durant aquests dos
darrers anys. Tenim dins el mes de gener, donaré dades
d’ocupació sobre planta oberta els mesos d’hivern, naturalment
traurem d’aquí els mesos de juny, juliol i agost, que es
computen sempre com a temporada alta i que no tenen
problemàtica quant a ocupació, i ens referirem als mesos
restants, allà on sí podrem comprovar com dels anys anteriors
a ara hi ha hagut unes diferències significatives. Per exemple, en

el mes de gener, a l’any 98, un 62,30% d’ocupació, a l’any 2000
un 56,10%. El mes de febrer a l’any 98 un 74,5%, al 2000 un
61,5%. Al mes de març, del 76,20% de l’any 98 al 73,20 de l’any
2000. Al mes d’abril es passa del 75,10 al 73,10. Al mes de maig
del 80 al 76. Octubre del 76,20 al 69,60. Al mes de novembre del
70,30 al 60,90, quasi 10 punts de diferència. I finalment al mes de
desembre del 61,10 al 53,10.

Jo crec que són dades més que significatives que posen de
manifest que s’ha romput una tendència que s’havia duit fins
a l’any 98, una tendència que era la del creixement en temporada
mitja i baixa dins aquests mesos de gener a maig i d’octubre a
desembre. A més a més, disposam d’una resposta a una
sol·licitud oficial d’aquest grup parlamentari, enviada pel
Govern, sobre una enquesta que va fer el Govern relativa a la
desestacionalització. El resultat d’aquesta enquesta, i repetesc
que són dades del propi Govern enviades a aquest diputat,
treuen com a conclusions les següents: durant la temporada
d’hivern 1999-2000 baixa a Mallorca tot el turisme d’hivern,
primera conclusió d’aquesta enquesta i d’aquest estudi,
repetesc, enviat per la pròpia Conselleria de Turisme. Conclusió
b): la baixada del turisme d’hivern a Mallorca pot ser
significativa, ja que l’illa concentra la major part del turisme a
Balears. Punt e), important: el 45,8 d’establiments que havien
obert la temporada anterior en mesos de temporada baixa ha
decidit no obrir la temporada vinent.

Jo crec que és evident que un empresari que ha obert un
hivern, i que decideix no obrir l’hivern següent, només pot ser
perquè naturalment les coses no han anat bé, perquè
naturalment les xifres no han respost a les expectatives, perquè
naturalment, en definitiva, l’estacionalitat torna a aparèixer, i en
conseqüència no mereix la pena mantenir les portes d’un
establiment obert amb ocupacions baixes com les que he
explicat fa uns moments.

De fet, són notícies aparegudes als mitjans de comunicació,
no del Govern, però tampoc del Grup Parlamentari Popular:
“Hoteleros y mayoristas constatan que no se rompe la
estacionalidad turística en Baleares”, “El Govern muestra su
preocupación por la evolución negativa de turistas en las
próximas temporadas bajas”, “la estacionalidad se acentúa
cada vez más en Mallorca, Menorca y Pitiusas”. Insistesc que
jo no voldria continuar marejant les senyores i els senyors
diputats  amb aquestes xifres, jo crec que és una realitat
incontestable que les dades avui no són bones, que després de
tota una sèrie d’anys allà on el turisme en temporada mitja i
baixa havia anat creixent, d’una manera lenta però progressiva,
a partir de l’any 99 i 2000 es trenca una tendència, i a partir
d’aquests  anys es veu una disminució del turisme en
temporada mitja i baixa. Insistim que des d’aquí no volem
atribuir culpes, des d’aquí no volem atribuir responsabilitats al
Govern. Sabem que aquest és un tema que requereix de l’esforç
i del compromís de tothom, però sí que li hem de demanar a
aquest govern, i sí que hem de demanar a aquesta cambra que
es posi al capdavant d’una actuació conjunta, d’una actuació
que, insistesc, ha de passar per recuperar actuacions passades,
que jo crec que varen donar fruit, i que no hi ha motius
abastament per poder-les deixar arraconades, com està fent avui
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en dia el Govern. I em referesc, com no pot ser d’una altra
manera, a dos punts fonamentals, a dos punts essencials:

Primer, el Pla de desestacionalització turística, un pla que va
costar molt d’esforç, un pla que va costar moltes reunions entre
totes  les parts implicades: hotelers, majoristes, companyies
aèries, Govern, municipis turístics, etcètera; i que va donar com
a resultat un pla unànimement consensuat, un pla que va
gaudir del consens i del suport de tothom, un pla, però, que
avui en dia, i de manera paradoxal, està completament oblidat i
completament abandonat. En conseqüència, voldríem que el
Govern, per damunt dels fets polítics i partidistes que
poguessin  indicar que aquell pla va ser aprovat en temps del
Partit Popular, deixar-se de banda aquestes qüestions
partidistes i polítiques, i fer feina amb un instrument que jo crec
que va donar resultats, i que crec que té la màxima
transcendència.

I també una cosa que no hem vist reflectida als pressuposts
de la Conselleria de Turisme per a aquest any, que és aquell pla
d’embelliment, aquell pla d’infraestructures a les zones
turístiques que permet incorporar a aquelles zones turístiques
infraestructures que permetin atreure turisme de temporada
mitja i baixa, turisme d’esports, turisme de salut, turisme en
definitiva que pugui cercar qualque cosa més que aquest sol i
aquella platja que només podem oferir als  mesos de temporada
alta.

Creguin-me, senyores i senyors diputats, que aquesta és
una interpel·lació plantejada amb sentit positiu, una
interpel·lació que naturalment haurà de derivar en una moció
que aporti respostes i que aporti solucions a aquesta
problemàtica. Voldríem que aquesta lluita contra l’estacionalitat
no fos una lluita política, sinó que fos una lluita en benefici de
la nostra economia i de la nostra societat. Moltes gràcies. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Flaquer. Tiene la palabra el conseller de
Turismo, el Sr. Alomar. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Sr. President. Sr. Diputat, li agraesc la seva intervenció en
el sentit de col·laborador. Vostè ha dit que no volia parlar de
xifres, però jo crec que s’ha de parlar també de xifres, perquè no
coincidesc exactament amb les xifres que dóna vostè. De totes
maneres li diré que l’any passat ja vàrem tenir aquesta
interpel·lació, vàrem debatre aquesta qüestió, i jo li plantejava
que efectivament entenc que l’estacionalitat és un element
estructural del nostre sistema turístic, i és un element que ve
des dels orígens quant al que es va posar en valor.
L’estacionalitat és una qüestió que, per tant, no es pot actuar
amb un simple pla diguem de retoc, sinó que és una qüestió
que s’hi ha d’entrar en profunditat. Jo crec que l’estacionalitat
s’ha d’afrontar des d’unes inversions milmilionàries, i per això
es va crear el fons de (...) d’espais turístics i naturals, i s’ha

d’afrontar des d’una perspectiva de grans infraestructures i
modificació del que seran els elements estructurals del nostre
sistema turístic.

Per tant, nosaltres entenem que és molt  més adequat parlar
de diversificació que és el que ens pot ajudar a acostar-nos a
aquesta desestacionalització mentre no tenguem la gran
capacitat d’infraestructures que necessitam, infraestructures
que com vostè sap crec que poden venir a través de la Llei de
règim especial, que injustament està..., que contemplen -si no
ho record malament- l’article 16 i l’article 19, vostè és a la
Comissió mixta, que contemplen aquesta qüestió, és a dir, la
possibilitat que l’Estat presenti, enviï recursos per a aquest
tipus d’infraestructures i que en canvi, vostè sap que l’èxit o
l’actitud del Govern central en relació en relació a aquesta
aportació de recursos és mínima, per no dir zero.

L’altre és el debat que ja tendrem i hem tengut en aquesta
cambra, que és de disposar d’aquells mecanismes que tenim
nosaltres, que és l’aplicació d’un impost per poder tenir
aquestes inversions absolutament necessàries  que ens duran
al que és la desestacionalització del nostre sistema.
Mentrestant el que estam aplicant són plans de diversificació
que en tot cas llavors jo li explicaré quins són, però el que li vull
deixar clar és que no és que s’hagi deixat un pla o s’hagi deixat
un pla, és a dir, allò que vostè diu que nosaltres no hi tenim
nom, hi tenim un nom absolutament concretat.

Vostè diu que en aquest darrer any hem perdut capacitat o
hem perdut la lluita contra l’estacionalitat. Jo només li diré que
si mira bé les xifres i els informes que té -i si no jo els hi
passaré- és a dir, l’informe que fa el Sr. Bardolet d’avaluació de
la temporada a final de temporada, que és el que es publica
habitualment o publica habitualment la conselleria, diu
exactament: “La estacionalidad en el año 2000 ha mejorado
en 0,4 puntos porcentuales”. Aquestes són les conclusions
que fan els  nostres sistemes..., és a dir, el Sr. Bardolet, que és
qui fa les anàlisis d’avaluació de la temporada.

Si anam als estudis que fa el CITTIB, -com comprendran
només arriben fins a l’any 99 perquè el 2000 encara està per
publicar- la millora de temporada alta en relació a la millora de
temporada, de pressió sobre el conjunt de la temporada passa
del 98 a l’indicador 2,53, que és l’indicador que utilitza el
CITTIB, a 2,51; com més s’apropa a l’1 vol dir que el
comportament és millor. La pressió de la temporada mitjana és
1,08 per al 98, 1,08 per al 99, es manté; i la pressió de temporada
baixa és 0,20 el 98, 0,21 el 99, per tant es manté la millora. 

Jo si vol li pas els estudis. No són estudis meus, perquè
com que a vegades diuen que jo em dedic a fer les xifres... No,
són el Sr. Bardolet i el CITTIB amb unes estadístiques totalment
reconegudes com un sistema normal.
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Jo crec que vostè s’equivoca en un punt, que és que agafa
com a element central de tota l’avaluació una xifra d’ocupació,
que és la xifra que fa l’OSO, l’oficina d’ocupació, i és una xifra
que jo li recoman que no utilitzi perquè nosaltres la pensam
modificar; la pensam modificar de tal manera que com que
teníem la sospita que aquesta xifra no era la bona hem anat fent
uns tasts mensualment per veure quina era la variació de la xifra
que ens donava l’OSO i l’ocupació real de la planta hotelera. Jo
només li diré els tasts de 31 de juliol, agost: l’ocupació hotelera
que ens donava el tast que vàrem fer era exactament -una
vegada llevats els al·lots de menys de 12 anys, per tant, adults-
l’ocupació que ens donava l’OSO era el 95,67%; l’ocupació
hotelera real d’aquells dies, d’aquelles setmanes, la mitja treta
era 111,52%. Dins el mes de setembre, del 25 a l’11 d’octubre,
també vàrem fer els tasts perquè vèiem que no hi havia una
relació..., enteníem que no era bona, com li dic, la mostra o el
sistema que utilitzàvem i la mitja que ens donava en aquells
moments d’ocupació l’OSO era el 86,63% i la mitja real
d’ocupació en aquells moments era del 90,37%. Per tant, vostè
veurà que hi ha una variació important tant en mesos de
setembre-octubre com de juliol-agost. Per tant, jo li aconsell
que aquestes xifres no siguin les xifres que li permetin, a vostè,
prendre les seves opinions o fonamentar les seves opinions.

Planta oberta, que és una altra xifra que vostè em diu, dins
l’any 2000, de gener a desembre de l’any 2000 -vostè sap que
aquesta comunitat és l’única comunitat des de fa molt de temps
que tanca les xifres el mes de gener en relació a l’any anterior-
nosaltres vàrem tenir planta oberta amb un 71,7% de mitja
durant l’any i l’any anterior, el 99, la mitja havia estat del 72
just, és a dir, tenim un 0,3 menys de planta oberta de mitjana.
De totes maneres dins aquesta variació es pot dir, que quasi
quasi no es pot tenir en compte perquè vostè sap que tenim
5.019 places més, que a l’hora de fer les mitjanes segurament
fan que la raó pugui estar en això, un 0,5 per amunt, un 0,5 per
avall. Per tant de fet podríem dir que la planta oberta l’any 2000
és exactament la mateixa planta oberta que l’any 99. Supòs que
vostè té l’estadística, si no també l’hi puc fer arribar.

Per tant, què entenem nosaltres que hem de fer?, i quina és
la decisió per la qual el pla d’estacionalitat enteníem que no era
l’instrument adequat? Jo compartesc amb vostè que la política
de diversificació -i permeti que digui diversificació- és una
política que no pot fer en solitari el Govern, sinó que l’ha de fer
en conjunt amb el màxim d’agents socials i de la societat, i per
tant, com que aquest element de diversificació és un dels
camins que ens ha d’ajudar a anar a lluitar contra la
desestacionalitat, a més de les mesures que jo li deia que
havíem pres, nosaltres enteníem que ho havíem d’assumir i ho
havíem de ficar dins el que és el funcionament normal de la
conselleria i del Govern. En aquest sentit, la comissió que
vostès  varen fer de desestacionalització que, per cert, una
vegada creada ja he dit altres vegades que no la varen tornar a
reunir pus mai més, però això -diríem- és una anècdota, aquesta
comissió, aquests agents que vostès tenien dins aquella
comissió, foments, Aviva, federacions hoteleres, etc., aquests
són els que integren de forma permanent el consell de direcció
o el consell rector d’Ibatur. Per tant, nosaltres el que hem fet i
el que vàrem voler fer en un principi és donar aquesta
participació dins l’òrgan màxim de promoció que és l’Ibatur. Per

tant, nosaltres hem passat del que podria ser una qüestió
diríem..., d’una comissió ad hoc a un instrument permanent de
participació del sector en aquesta matèria.

Nosaltres, per no allargar-me molt, li diré que a l’hora
d’analitzar la política des de l’Ibatur i des de la conselleria, dins
l’Ibatur amb ajuda constant cada quinze dies o cada 20 dies
amb la permanent, que són professionals i empresaris del sector
privat, destacats professionals i empresaris, vàrem decidir que
podríem actuar en aquells segments en què tenim capacitat o
possibilitat d’actuar dins aquells segments que creixen més
dins el mercat internacional. Si nosaltres feim una referència o
miram l’organització mundial de turisme, veurem que el segment
de producte que creix més és turisme de curta durada, turisme
sènior, turisme cultural, turisme esportiu, turisme de contacte
amb la natura i viatges independents, i aquestes línies són les
línies en què hem estat fent feina constantment.

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Moltes gràcies, acab. Si vostè..., si no en tot cas a la rèplica
li puc dir, li apuntaré des d’allà quines són les actuacions que
hi ha, però li record de forma molt ràpida actuacions quan a
shopping, convenis amb TUI, conveni amb la Cambra de
Comerç, que implica que han resultat ser 80.000 visitants més
enguany, convenis amb el Corte Inglés per a Menorca i Eivissa,
convenis  amb TUI per allargar la temporada a Menorca i ampliar
la capacitat de vols a Eivissa, convenis amb els majoristes de
viatges espanyols per ampliar la temporada baixa, etc., tots ells
amb uns resultats excel·lents.

S’ha fet una ordre i farem ara una nova ordre, que és l’ordre
que es  va fer dia 7 de juliol dedicada a la desestacionalització,
en què es recolzaven iniciatives bé mixtes entre l’Administració
i el sector privat, com és el camp de futbol d’Alcúdia, o
iniciatives de l’Administració com pugui ser el circuit de
Llucmajor. Tot això, en definitiva, per poder anar creant unes
condicions que no ens permetin crear productes, millor dit, que
les nostres empreses puguin crear productes nous.

Al final, el resultat que li podríem dir...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Flaquer. Perdón, Sr. Alomar. Llevamos
ya... Acabe, acabe. 
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Un segon. Per tant, les inversions que es fan des de la
conselleria, tant l’Ibatur com la conselleria, podríem avaluar que
són 1.000 milions de pessetes aquest any en temes de
desestacionalització. Jo vaig mirar el llibre de sessions; això és
un 60% d’Ibatur, la part d’Ibatur, i en relació als altres anys, que
era la darrera compareixença que varen fer vostès, són 12 punts
més del que feien vostès.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Para fijar la posición, grupos que
deseen intervenir. Por el PSM-Entesa Nacionalista tiene la
palabra el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller de Turisme, hem escoltat la interpel·lació
que s’ha fet al conseller de Turisme en matèria turística, en
matèria de desestacionalització turística, i a mesura que s’anava
presentant aquesta interpel·lació al nostre grup li ha fet la
impressió que el portaveu del Grup Parlamentari Popular no està
per la labor que ens assenyalava al principi d’aquesta
legislatura el president del Govern, quan ens deia que ens
convidava a avançar cap al futur amb més dosis de confiança
i de seguretat. Sembla que se’n volen desmarcar, i amb una
interpel·lació com la que ens ha estat presentada, més que
impulsar aquelles iniciatives que des de l’actual govern de les
Illes Balears, i concretament des de la Conselleria de Turisme,
intenten aprofundir en el que nosaltres consideram canvis
necessaris, sembla que s’estimen més girar l’ullada cap enrere
i fer propostes que tenen a veure molt més amb el passat del
govern d’aquestes illes que no amb el futur d’aquestes illes.
Se’ns està insistint amb la necessitat de recuperar el Pla de
desestacionalització que va fer el govern del Partit Popular, o el
Pla d’infraestructures favorables a turisme d’hivern, o a ampliar
la dotació pressupostària destinada a turisme.

Nosaltres, amb motiu d’aquesta interpel·lació volem fixar la
nostra posició i és que creim que fa falta que amb  imaginació i
amb professionalitat, però també amb molta gosadia i amb molt
de coratge, i sense cap por, hem de procedir a operar canvis
profunds en l’oferta turística a les nostres illes, i han de ser uns
canvis  que han de ser assumits i impulsats, com ha dit el
conseller, com una estratègia vàlida per adequar l’actual oferta
turística a noves demandes de productes turístics. Un
d’aquests canvis  creim que ve representant, precisament, pels
esforços que aquesta comunitat ha de destinar a promoure la
desestacionalització turística.

Crec que tots estam d’acord que el turisme comporta
aspectes  positius i comporta altres aspectes que no ho són
tant, i en aquest sentit no podem posar dins el mateix plat de la
balança uns i altres. El turisme no deixa de ser un gran
consumidor de recursos i de valors naturals que no s’han de
tenir en compte només per separat, entenem nosaltres, i de

manera individual, sinó amb la repercussió dins el conjunt. Els
recursos naturals, per tant, han de ser indicadors o factors
limitants del desenvolupament turístic.

El gran problema del turisme a les Illes Balears, i crec que
tots  ho reconeixem, això, és que a l’estiu manquen places
hoteleres i a l’hivern només podem ocupar una petita part
d’aquestes  places, i em vénen a la memòria les paraules que
deia el representant i portaveu del Grup Parlamentari Popular,
que en la seva intervenció s’ha mostrat com a aferrissat
defensor de l’atenció que ha prestat a l’ocupació de places i a
l’ocupació de places hoteleres. Creim que el turisme no és
només això, no és només aquest factor que tendeix a ocupar
places i a ocupar places hoteleres; és qualque cosa més que
això, i nosaltres voldríem defensar amb el turisme, a més del fet
que hi hagi aquesta ocupació, també que hi hagi aquest
respecte cap a la nostra terra, cap al nostre territori, cap al
nostre medi ambient, cap als  nostres recursos, cap a la nostra
cultura, cap a la nostra llengua i cap als  nostres costums. Això
també és enriquidor per a qui ens visita.

Aleshores nosaltres  creim que cal regular l’oferta i treballar
per convertir l’actual model de turisme massiu en un altre model
que es mantengui dinàmic, competitiu i rendible, que no suposi
més ocupació de territori ni cap destrossa ambiental afegida.
Tenim el que tenim, i la solució de millora per ventura en
aquests  moments és purgar-ho i sanejar-ho ordenadament.
Creim que hem d’afavorir fiscalment de forma progressiva
aquells  hotelers que allarguin la seva activitat més enllà dels sis
mesos. Creim, per exemple, que s’ha d’aprofundir en l’obtenció
d’una segona qualificació professional per a aquells
treballadors d’hoteleria que en altre temps ho varen passar tan
malament per fer que aquesta indústria turística es pogués
iniciar, mantenir i consolidar, i que a hores d’ara necessiten
trobar més possibilitats de formació i més possibilitats de trobar
col·locació en les seves èpoques de desocupació. Els
programes de turisme social d’han d’obrir cap a àmbits més
grans; és precís un model de turisme especialitzat.

Per acabar, nosaltres volem insistir en aquest punt. La
conservació dels espais naturals que encara ens queden és
molt important, és tan important que a l’hora d’emprendre
polítiques turístiques per fer front a l’estacionalitat creim que
l’hem de tenir en compte. S’imposa un model de creixement més
restrictiu, selectiu i extremadament respectuós cap al medi.
També tenim a les Illes Balears una història que és
desconeguda per la majoria dels turistes que ens visiten, i molts
d’altres atractius culturals desconeguts per a molta gent que
ignora la seva existència. 

Els clients que han de prendre la decisió d’agafar les
vacances d’hivern tenen unes ofertes magnífiques a
destinacions que s’han especialitzat en hivern. Creim que les
illes, les Illes Balears en el seu conjunt, encara tenen unes
condicions per donar satisfacció a aquests clients; a part de la
natura, el paisatge, el clima, l’esport, la salut, la cultura, creim
que ciutats com Palma, o Maó, o Ciutadella, o Eivissa, per citar-
ne algunes, hi tenen molt a dir i a fer per recuperar un turisme
de ciutat que avui és minoritari.
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Al nostre entendre és bo que es continuï donant suport a
la política empresa per la Conselleria de Turisme, i aquesta
interpel·lació que ha presentat el Grup Parlamentari Popular, a
nosaltres ens sembla desconèixer que l’actual govern de les
Illes Balears està fent passes en aquest sentit, com ha explicat
molt bé el conseller, al qual, amb la nostra intervenció, volem
encoratjar des del nostre grup parlamentari a continuar fent
aquest camí.

Moltes gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Marí Serra, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, molt
breument perquè jo crec que quasi tot ja està dit. Així i tot dir
que, tal com ha dit el Sr. Flaquer, en un any i mig de govern
progressista el Grup Parlamentari Popular ha presentat dues
interpel·lacions sobre la política de desestacionalització
turística i això, sense cap dubte, demostra que és un tema que
aparentment els preocupa, i això està bé, pensam que això està
bé, perquè hem de dir que al Grup Parlamentari Socialista també
sempre ens ha preocupat aquest tema, tant abans, quan
governaven vostès, com ara que governa el pacte progressista.

Però el que ja no ens pareix tan bé és que, com s’ha
demostrat en aquest debat i tal com es va demostrar en
l’anterior, sobretot en l’anterior, el Grup Parlamentari Popular
sembla cercar més un rendiment polític d’una situació molt greu
que pateixen molts de ciutadans, que no buscar una solució a
un problema que quan governaven vostès no varen saber
resoldre.

I no els culpam per això, encara que amb tots els  anys que
governaren pensam que haurien pogut fer les coses molt millor,
i moltes de les coses que ara reclamen al Govern actual ja
estarien resoltes, i no ens trobaríem en la situació en què ens
trobam respecte a algunes infraestructures molt necessàries
que avui per avui encara no tenim.

(Remor de veus)

Això és així. Sí, ho he de llegir perquè ho duc escrit, perquè
així va millor recordar-ho, no? Perquè vostè sap, Sr. Flaquer, Sr.
Flaquer vostè sap, i em sap greu haver-ho de repetir però ho
faré perquè vostè insisteix en negar una evidència, vostè sap,
com dic, que aquells  virtuals plans de desestacionalització que
es feren a Mallorca, a Eivissa i a Menorca no tenien cap
solidesa ni credibilitat, i així els ho vàrem dir en aquell
moment..., així els ho vàrem dir en aquell moment, quan
nosaltres érem a l’oposició i també els ho digué bona part del
sector. Però tampoc no els volem criticar per això, perquè crec
que la intenció i la voluntat eren bones, encara que els resultats

no varen ser els que tots hauríem volgut, i tal com vostès
saben, aquests plans moriren molt abans d’arribar el pacte de
progrés al poder.

Aquest govern, tal i com ha quedat demostrat aquí amb les
explicacions que ha fet el Sr. Conseller, està treballant en
multitud d’actuacions per millorar la nostra oferta de temporada
baixa, en infraestructures, acords amb majoristes de viatges i
actuacions promocionals  en els mercats emissors. Ho ha dit el
Sr. Conseller i tenim constància que això és així. No podem
oblidar tampoc que l’empresa privada i els ens locals també hi
tenen molt a dir i molt a fer, en la desestacionalització; uns,
millorant els seus establiments i dotant-los de més i millors
serveis  i, uns altres, tenint els seus municipis en les degudes
condicions. 

Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista volem
reconèixer aquest esforç, tot i saber que igual que quan
governaven vostès -i en això, hi estam d’acord- les dificultats
que comporta la desestacionalització turística a les nostres illes
són molt difícils de resoldre, unes dificultats que no repetiré
perquè són per tots sobradament conegudes i també (...)
únicament destacar la competència que suposen altres indrets
directament competidors de la nostra comunitat, on aquest
hivern mateix hem pogut veure la gran quantitat d’ofertes que
tenen, com el 2x1 del Carib, ofertes a la baixa de les Illes
Canàries, així com les ofertes d’altres mercats emergents com el
nord d’Àfrica i Turquia, i també alguns indrets de Iugoslàvia.

Així i tot pensam que les nostres illes tenen les condicions
i un gran potencial per continuar avançant respecte a la
desestacionalització. Creim que s’està treballant correctament
en aquest sentit i aviat es veurà el resultat, i seria imperdonable
que algun grup polític d’aquesta cambra, en una qüestió tan
seriosa com aquesta i que afecta tanta gent que realment ho
passa malament, volgués treure’n un rendiment política i
perdéssim una vegada més l’oportunitat de treballar tots
plegats per intentar solucionar un problema que vull recordar
que és un problema de tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Serra, en nom del Grup Socialista.
Sr. Flaquer, té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller, li he sentit dir una cosa que jo he de rebatre, al
principi de la seva intervenció, que és d’un simple pla de retoc,
pareixia referit al Pla de desestacionalització. Jo no tenc aquesta
sensació, i no només no la tenc jo sinó que fins i tot en aquells
moments en què es va aprovar aquest pla notícies aparegudes
a mitjans de comunicació parlaven d’un pla de
desestacionalització promogut per Turisme, “consolidado
como uno de los proyectos más rentables para la economía de
las Islas, tanto en lo que respecta a materia laboral como en
todo lo concerniente a dinamización de las zonas turíticas. Lo
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que en un principio parecía ser un proyecto utópico, con el
paso de los años ha logrado el apoyo de los hoteleros y de los
mayoristas, que han visto una opción de negocio más el
canalizar turistas a las Islas durante el invierno”. De manera
que jo no menysprearia aquell pla.

I per descomptat recomanaria a qualque diputat que ha
intervengut que quan llegeix una cosa que li ha escrit un altre
vagi alerta perquè es pot atrapar, i es pot atrapar perquè, Sr.
Marí, vostè va firmar aquest pla de desestacionalització que
avui està criticant aquí, hi va participar i el va firmar; no sé de
què es queixa avui.

Ha parlat, Sr. Conseller, de l’aportació de l’Estat, del règim
econòmic especial, etc., etc. Miri, l’única actuació que avui té
vostè contemplada dins els pressuposts de millora de zones
turístiques és precisament la de Sóller, amb l’ajuda de l’Estat,
no sé de què es queixa. Li puc assegurar que nosaltres, quan
governàvem, en teníem molt menys, d’ajuda i col·laboració,
molt menys.

Xifres. Miri, vostè el que no pot fer és anar a Madrid,
inaugurar una pàgina web, fer tota una festa d’inauguració de
la pàgina web i després venir aquí i, al diputat que cita aquesta
pàgina i les dades que apareixen en aquesta pàgina, li aconsella
no llegir-les i no utilitzar-les. Com quedam? O sigui, jo me’n
vaig a la pàgina web, trec les dades de l’OSO i vostè em diu que
no les empri, que no m’aconsella que les utilitzi. Per favor, Sr.
Conseller!, idò no les posi dins la pàgina, si no són de fiar, si no
són de fiar no les posi dins la pàgina. Però és que a més, a més,
vostè em reconeix que la planta oberta els darrers anys i la
d’enguany ha estat més o manco la mateixa. Jo el que li dic,
segons les dades de l’OSO que li he llegit abans i que no falta
que torni a repetir, és que les ocupacions han davallat, a
determinats mesos fins a un 10%, i això suposa que
l’estacionalitat turística no es romp, que estam invertint la
tendència que havíem aconseguit els  darrers anys, i això és un
fet incontestable, per molt que vostè em digui que l’OSO no ho
pot recollir tot i que a vegades s’equivoca en unes dècimes, o
el que sigui. S’haurà equivocat igual l’any 98 que l’any 2000.

Però miri, Sr. Conseller, li citaré unes paraules textuals
seves, del darrer debat que vàrem tenir aquí sobre aquesta
qüestió. Vostè deia: “Quan parlam de desestacionalitzar no
parlam únicament i exclusiva de pujar clients en temporada
baixa, sinó que parlam d’un altre concepte, que és acostar el
punt alt i el punt baix. La desestacionalització s’ha d’observar
en la diferència entre un punt alt i un punt baix, no només pel
creixement del punt baix”, i vostè em deia, per criticar al Partit
Popular aquell dia, que l’any 95 el mes que havia arribat més
gent eren 1.350.000 persones i el que menys 600.000, i això
donava una diferència de 750.000 visitants. L’any 98, que
encara governàvem, el punt alt eren 1.580.000 i el baix 680.000,
és a dir, la diferència s’havia incrementat a 900.000 visitants.

Sr. Conseller, això era el que deia vostè l’any passat, i jo
avui li llegiré les xifres de l’any 2000, i les xifres de l’any 2000
diuen que el mes que va venir més gent va ser el juliol amb
1.900.000, i el mes que menys gent va venir va ser el de gener
amb 400.000; 1,5 milions de diferència, Sr. Conseller. Ha passat

en dos anys de 900.000 a 1.500.000. Això són puntes, això són
puntes  i no només ho diu el Partit Popular, ho diu també
qualsevol persona que maneja les dades i les xifres. Aquí hi ha
un altre titular d’un diari que diu: “La temporada de 2000 se ha
salvado por las alzas de visitantes desde junio a septiembre”.
Vostè, Sr. Conseller, ha salvat l’any 2000 pels mesos de
temporada alta, sí senyor, juliol, agost i setembre, perquè el que
són mesos de temporada baixa, Sr. Conseller, vostè ha davallat
els  nombres d’una manera i d’una forma alarmant. Sí, Sr.
Conseller, hi ha 1,5 milions de diferència entre els visitants que
varen venir el mes de gener i els que varen venir el mes de
juliols, l’hi agradi o no l’hi agradi. Vostè el que no pot fer és
interpretar l’estacionalitat l’any passat d’una manera i avui
voler-la interpretar d’una altra manera. Les puntes amb vostè
s’han incrementat, Sr. Conseller, i qui diu una cosa un any ha
de ser capaç d’aguantar-ho i suportar-ho l’any següent, i vostè
avui es veu atrapat per les seves paraules de l’any passat.

Però, miri, que vostè parli de diversificació em pareix
correcte, em pareix molt bé, però és que la diversificació són
precisament els punt més importants en positiu de què jo li he
parlat avui i l’any passat, és un pla D de desestacionalització
on la diversificació era una cosa fonamental, i on li estic parlant
d’un pla d’infraestructures turístiques que precisament el que
pretén es diversificar l’oferta a les distintes zones turístiques i
poder-hi oferir atractius i actius que avui en dia no tenen
aquestes zones. 

Miri, quan em parla de diversificació em fa ganes de riure
que vostè parli en nom d’un pacte que a Eivissa té condemnat
el creixement d’un turisme diversificat amb una moratòria de
camps de golf que vostè sap que no té cap sentit ni un i que
impedeix, a l’illa que segurament té més dificultats en el
creixement contra l’estacionalitat, poder aportar i apostar per
turismes alternatius, per turismes diversificats com són els de
camps de golf. Per què no fa, Sr. Conseller de Turisme, un
vertader exercici d’autocrítica i explica que l’illa d’Eivissa és la
que més problemes té avui en dia per rompre aquest problema
de l’estacionalitat i que vostès l’estan condemnant a no poder
créixer en turismes alternatius i en turismes diversificats? Per
què no ho explica?, i per què de passada no ens diu si vostè
està d’acord o no està d’acord amb aquesta política, jo crec que
tan negativa, del consell insulars?

En definitiva, senyor...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, vagi acabant.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Acab, Sr. President. En definitiva, Sr. Conseller, jo li he dit
abans i li repetesc que jo no crec que la lluita contra
l’estacionalitat turística hagi de ser culpa, responsabilitat, mèrit
o fracàs d’uns o dels altres. L’únic que li atribuesc avui Sr.
Conseller, a vostè, és que les xifres no li donen la raó, que les
xifres li han de fer veure que vostè no té cap tipus de política en
aquest sentit, vostè no actua amb cap tipus de criteri ni amb
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cap tipus de sentit de la responsabilitat en aquest sentit.
Nosaltres li aconsellam, i ho farem a través d’una moció, que
reprengui aquelles iniciatives que un dia es varen posar en
marxa i que varen donar certs resultats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer, per la seva intervenció en nom del Grup
Popular. Sr. Conseller de Turisme, té la paraula per cinc minuts
en torn de contrarèplica. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Sr. President, Sr. Diputat, jo crec que ja vaig dir les xifres
l’altre dia; jo crec que les xifres els mataran, a vostès, perquè
sap quin és l’augment de temporada alta de l’any 2000?, és de
menys 0,6%; l’augment de temporada alta de l’any 2000 en
relació al 99 és de menys 0,6%. L’augment de temporada baixa
de l’any 2000 en relació al 99 és l’1,5%; l’augment... les
estadístiques que vostè també ha agafat de dins la web. Jo ja a
vegades li he dit que a l’hora de llegir em pareix que també
pensa en altres coses o fa altres coses.

Sap quina és la desestacionalització, el grau de
desestacionalització que dóna el Sr. Bardolet en relació a
Eivissa? En relació a Eivissa dóna..., miri, ara no l’hi podré
donar perquè em pensava que ho tenia aquí, però en relació a
Eivissa, Eivissa i Menorca milloren en molt, i Eivissa és l’illa
que millora més el grau de desestacionalització en relació a la
mitja de totes les Illes Balears. Per tant, les xifres a mi no em fan
mentir ni em fan equivocar, ni m’han de fer rectificar una
política que crec que nosaltres tenim bastant clara. És a vostès,
que els haurien de fer pensar que a l’hora de llegir les xifres, les
haurien de mirar de forma objectiva i no de forma totalment
subjectiva i partidista.

Si a vostè..., si jo mir el Pla de desestacionalització, les 22
mesures que vostès tenien del Pla de desestacionalització, jo li
puc dir que en la majoria hi estic d’acord, sobretot estic d’acord
amb la número 22, que posa “mantenimiento de los grupos de
trabajo”, grupos de trabajo  que mai no es varen reunir,
“mantenimiento de los grupos de trabajo”. Això era la gran
voluntat seva de desestacionalització. Jo li dic que aquest
govern, aquesta mesura 22 és que ha convertit el consell de
direcció d’Ibatur, o consell rector, amb un 66% de sector
empresarial i de societat civil, aquella mateixa que vostès varen
reunir per fer una foto i per fer aquestes 22 mesures, 22 mesures
que la darrera era “mantenimiento de los grupos de trabajo”,
grupos de trabajo  que no es varen reunir mai. Aquesta era la
seva política de desestacionalització.

El que passa és que jo a més li vull deixar ben clar, ja li ho he
dit no sé quantes vegades, aquest govern, en tema de
diversificació, vol fer normal la seva política turística i vol
normalitzar, i no vol convertir la diversificació versus
desestacionalització, que diu vostè, amb un fet excepcional que
hagi de reunir una comissió per fer-se una foto i que a més
després no es reuneixi. Aquest govern creu tant en el tema de

desestacionalització, i les xifres li donen la raó, que ha convertit
l’Institut Balear de Turisme en el gran instrument en què
participa el sector privat per poder desestacionalitzar. No es
pren cap mesura en el consell de direcció ni a l’Ibatur que no
hagi passat per una permanent que està formada cinc
professionals  o empresaris del sector, cap ni una; mesures que
es prenien abans, perquè li record la primera acta que hi ha a
l’Institut Balear d’això, que s’havia donat una subvenció a una
fundació cultural, turística cultural, per 400 milions de pessetes,
i a la primera acta hi ha un dels membres del consell rector que
deia que això s’havia fet d’amagat del consell rector. No li vull
recordar les altres coses que s’havien fet d’amagat en el consell
rector d’Ibatur en relació als component. Per tant, el que li dic
és que aquest govern, la lluita contra la desestacionalització, la
transformarà en una cosa normal i feina de cada dia, i els
resultats són aquests: un 0,6% menys que l’any passat i la
temporada baixa un 1,5 més que l’any passat. Per tant, això és
el que hem fet.

Pla de Sóller. Sap què rebia, vostè, del Govern central quan
aquest senyor era director general del Govern central i vostè era
conseller? 480 milions de pessetes cada any, la Conselleria de
Turisme. Sap què rep enguany la Conselleria de Turisme del
Govern central? 125 milions de pessetes. No em vengui a fer
demagògia, que quan vostès..., no, quan vostès rebien 480
milions de pessetes, els ajuntaments del Partit Popular, aquest
director general, quan estava allà a un govern socialista, els va
haver de reunir i els va haver de demanar que presentassin
iniciatives, i d’aquí va sortir un pla d’excel·lència a Eivissa, cosa
que veurem vostès enguany, el seu govern, si a Menorca i a
Eivissa tenen la sensibilitat suficient per donar un pla
d’excel·lència. L’únic pla d’excel·lència que hi ha hagut a
Eivissa, que és el de Sant Antoni, el va donar el govern
socialista.

Perdoni. Per tant, a l’hora de parlar, ha de saber vostè què
diu.

Jo, si vol, li puc donar tot el que ha fet aquesta conselleria,
i el Govern, i l’Ibatur. Li he dit que ho segmentàvem... El
problema de ciutats, Sr. Diputat Buele...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, vagi acabant. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

...jo estic d’acord amb vostè que les ciutats són les grans
oblidades, i precisament perquè són les grans oblidades i són
aquelles que ens permeten reivindicar la nostra cultura,
demostrar-nos també com són pobles, ciutats, és a dir, en
aquest sentit jo crec que s’ha de fer un gran esforç, i l’esforç
nosaltres el començam i el començam intentant dignificar tota
l’activitat que hi ha dins aquestes ciutats i fer festivals com
pugui ser el de teatre, que vénen les millors companyies
d’Europa, festivals com serà el d’Animar, de cinema, o amb una
mostra de pintura, i no fer algunes mostres folklòriques com es
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feien en el passat, perquè el que està demostrat, i crec que ha
quedat demostrat, la política de desestacionalització del Partit
Popular era pur folklorisme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Amb la seva
intervenció...

EL SR. MARÍ I SERRA:

Per favor, senyor...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Voldria la paraula perquè s’han dit algunes coses en
aquesta tribuna que no són certes respecte a la meva persona.

EL SR. PRESIDENT:

Jo comprenc que pugui ser així, però no record cap punt del
Reglament en què es parli de paraules que no són certes. En
aquest torn de contrarèplica tanca el Govern, com ha fet, i no hi
ha més torns.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Per al·lusions personals, jo, Sr. President, li deman la
paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí Serra, no ha estat posada en qüestió la seva
honorabilitat ni se l’ha atacat directament. No li don un torn
d’al·lusions.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sr. President, m’han tractat de mentider. Si això no és...

EL SR. PRESIDENT:

No s’ha utilitzat la paraula mentider. Imprecisions.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 3502/00, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a hospital de
Son Llàtzer.

Tancada la interpel·lació, passam a la proposició no de llei
3502 presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista relativa a l’hospital de Son Llàtzer. En nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Buele per
un temps de deu minuts per presentar la proposició no de llei.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, membres..., membre del Govern aquí present, voldríem
encetar aquesta presentació d’aquesta proposició no de llei que
hem preparat els del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista, i ho volem fer manifestant des d’aquesta tribuna
parlamentària la nostra sana intenció de fer una aportació
positiva a un debat que creim que pot ser molt enriquidor i
aclaridor per a la nostra comunitat autònoma. 

De bon principi nosaltres el que volem és deixar constància
d’un fet molt recent que hem pogut conèixer a través dels
mitjans de comunicació, a través dels quals ens hem assabentat
que va ser la setmana passada quan a l’Ajuntament de Palma el
padró municipal d’habitants superà la xifra mítica dels 350.000
habitants, i volem fer una al·lusió explícita a aquest fet perquè
totes  aquestes persones, més de 350.000, i moltíssimes altres
que no resideixen en aquest municipi són susceptibles
d’esdevenir usuàries directes dels serveis sanitaris,
hospitalaris, que s’estan prestant a les instal·lacions públiques
que aquesta comunitat autònoma manté a la ciutat de Palma.
Una breu informació sí que hi volem fer. Mentre tenim
constància fefaent que creix i augmenta el nombre d’habitants
a les nostres illes i que això succeeix d’una manera tan
considerablement ràpida, simultàniament està minvant d’una
manera força alarmant el nombre de llits hospitalaris públics
disponibles per atendre’ls com cal i com es mereixen. Cada dia
que passa, per tant, es  fa més urgent i necessari augmentar el
nombre d’hospitals.

Per aquest i per altres motius volem fer la presentació
d’aquesta proposició no de llei davant aquesta cambra
parlamentària i ho feim amb una afirmació categòrica, una
afirmació amb la qual creim que tots els grups parlamentaris
poden estar plenament d’acord, uns d’una manera, uns altres
d’una altra, però la nostra afirmació categòrica és que la
construcció i posada en funcionament de l’hospital de Son
Llàtzer a dia d’avui recau únicament i exclusivament sota la total
responsabilitat del Govern de l’Estat. És això el que volem
remarcar des d’un principi: l’únic responsable de la construcció
i posada en funcionament del segon hospital públic de Palma
és el Sr. José María Aznar que, com tots vostès saben, és el
president del Govern espanyol i és el president del Partit
Popular, i ho volem dir així de clar, perquè no hi hagi cap casta
de dubte al llarg d’aquesta intervenció nostra. A dia d’avui,
tota la responsabilitat de la construcció de l’hospital Son
Llàtzer recau damunt d’ell, del gabinet que presideix, de la seva
ministra de Sanitat i del seu Institut Nacional de la Salut,
Insalud; ningú més no n’és responsable ara.

Volem insistir en aquest ara perquè aquest ara significa que
ens trobam ja a l’any 2001. Tots sabem i podem recordar que la
construcció d’aquest segon hospital públic de Palma va ser
decidida pel Ministeri de Sanitat el mes de juny del ja molt
llunyà, massa llunyà, any 1989, ara fa dotze anys; es va decidir
construir-lo ara fa dotze anys, i després de dotze anys d’haver-
ho decidit el Govern de l’Estat encara no ha estat obert, ni
roman en funcionament, dotze anys després.
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Davant d’un fet com aquest i com ha estat habitual per a la
nostra formació política, nacionalista, ecologista i d’esquerres,
a totes les institucions públiques on hem estat presents, també
aquí, en el Parlament, hem pres la iniciativa d’afegir a altres
propostes nostres  anteriorment presentades a la consideració
d’aquesta cambra parlamentària, aquesta nova proposició no de
llei relativa a l’hospital de Son Llàtzer. És una proposició on
exposam quatre punts molt concrets. Vostès veuran que pel fet
d’haver estat redactats a principis del mes de setembre de l’any
passat -vol dir que ja han transcorregut prop de cinc mesos des
que varen ser registrats en el servei d’aquesta cambra- n’hem
fet les correccions i esmenes que hem considerat pertinents,
que hem registrat adequadament i que anirem detallant al llarg
d’aquesta intervenció.

El primer punt té a veure amb el procés de construcció i
posada en funcionament d’aquest segon hospital públic de
Palma que es troba situat a la finca de Son Llàtzer Vell. Encara
que sigui molt breument i ràpidament, rapidíssimament pel poc
temps que em queda, vull fer una lleugera al·lusió a
determinades fites històriques que consideram força rellevants
en el procés de construcció i posada en funcionament de
l’hospital de Son Llàtzer, si més no pel simple fet que des del
PSM-Entesa Nacionalista, a totes les institucions on hem
tengut veu i vot sempre hem hagut de manifestar i denunciar
que la construcció del segon hospital públic de Palma estava
seguint un procés que des dels mateixos inicis ha anat molt més
lent que el que era d’esperar i de desitjar. També hem estat
reclamant de manera molt insistent que l’Insalud prengués la
iniciativa de coordinar la seva actuació amb el Govern de les
Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca.

Vistes les coses així com han anat, creim que les forces
polítiques representatives d’aquestes illes ja no podem
romandre més temps sense dir res respecte d’un retard que
consideram exageradíssimament incomprensible pel que fa a
l’obertura d’aquest segon hospital públic de Palma. Proposam,
per tant, en aquesta proposició no de llei un primer punt amb el
qual aquest parlament insta el Govern de l’Estat a posar en
funcionament l’hospital de Son Llàtzer amb la dotació completa
de tots els serveis hospitalaris abans de finalitzar el primer
semestre de l’any 2001. Això és el que diu el primer punt.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Buele, jo li pregaria..., perquè els grups de la cambra han
de mostrar el seu assentiment, ja que vostès han modificat la
seva pròpia proposició no de llei, degut al pas del temps, i
aquesta és una de les primeres modificacions.

Els grups de la cambra estan d’acord amb l’esmena
d’addició, de modificació, perdó, que ha presentat respecte al
punt 1? Accepten totes les esmenes plantejades? Molt bé. Hi
ha assentiment per part  de tots els grups de la cambra? Idò així
endavant, Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies. És evident que amb aquest primer punt al
Govern de l’Estat li queda poc temps per fer-ho, és ben cert,
però és que se n’ha passat massa, de temps, embullant la troca
i paralitzant aquelles actuacions que s’haurien d’haver fet ja, i
el més greu de tot és que ni s’ha dignat donar cap casta
d’explicació pública mínimament satisfactòria per a aquestes
illes nostres. 

Llavors, perquè res de tot això no quedi només en paraules
sinó que es tradueixi en fets ben constatables a curt termini, hi
hem afegit un segon punt que assenyala fixar un calendari
d’actuacions que comporti l’obertura de l’hospital de Son
Llàtzer abans del segon semestre de l’any 2001, això vol dir, ni
més ni pus, que abans de dia 30 de juny d’enguany, per ser més
exactes. 

Tenim constància que durant aquests darrers dotze anys no
sempre hi ha hagut les més que desitjables bones relacions
entre l’Insalud i el Govern de les Illes Balears; tenim present
també l’anunci d’un imminent traspàs de competències
sanitàries del Govern de l’Estat espanyol al Govern de les Illes
Balears, i tenim en compte que es preveu com a molt breu el
període de temps en què aquestes competències han de
romandre en mans de l’Estat. És per això que hem proposat
aquest altre punt: “El Parlament insta el Govern de l’Estat a
incloure la participació del Govern de les Illes Balears no
solament en la cogestió de l’hospital de Son Llàtzer, sinó també
en la planificació conjunta de l’atenció sanitària que s’ha de
dispensar a la població atès el context pretransferencial”, i
aquesta darrera expressió és l’afegitó amb què hem esmenat el
text inicial que vàrem presenta al Registre d’aquest parlament
ara fa cinc mesos.

I acabam aquesta proposició nostra no de llei amb un quart
punt amb  el qual pretenem mirar cap al futur amb més confiança
i més seguretat, com ja recordàvem anteriorment, amb el que
ens encoratjava a fer el president del Govern a l’inici d’aquest
període parlamentari. Amb aquest quart i darrer punt el
Parlament insta el Govern de l’Estat a consensuar amb l’Insalud
i el Govern de les Illes Balears els models d’hospitals a
desplegar pel que fa a llits hospitalaris a nivell tecnològic abans
de l’atenció sanitària, serveis mèdics i quirúrgics adients,
capacitat docent, unitats d’investigació, àrees d’influència,
serveis  de ginecologia i d’urgències pediàtriques, cartera de
serveis, diagnosi i política de personal.

Amb la presentació, i esperam que subsegüent aprovació
d’aquesta proposició no de llei, que molt ens agradaria que
pogués ser feta per unanimitat, consideram que estam exercint
la nostra responsabilitat parlamentària en representació i
defensa dels interessos generals del conjunt de la ciutadania de
les Illes Balears en matèria d’atenció hospitalària. És per aquest
motiu que demanam el vot afirmatiu de tots els grups
parlamentaris presents en aquesta cambra.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, per la seva presentació de la
proposició no de llei en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista.

En torn de fixació de posicions, grups que vulguin
intervenir? Idò... Ah!, el Sr. Gascon, en nom del Grup Socialista,
té la paraula.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Dir que el Grup Socialista donarà
suport  a la proposició no de llei que presenta el PSM sobre
l’hospital de Son Llàtzer. Creim que ja fa prou temps que aquest
hospital s’hauria d’haver obert, fa massa vegades que ens
diuen que s’obrirà, l’última d’elles quan va venir la ministra de
Sanitat acompanyada del ministre delegat de les Illes Balears,
que van visitar l’hospital sense convidar tan sols les autoritats
sanitàries de les Illes. Per tant, pensam que sí, que és el moment
ja d’obrir, i donarem suport a aquests dos primers punts.
Afegiríem nosaltres que amb tots els llits que es van indicar al
principi de la construcció de l’hospital, perquè no hem
d’oblidar, com ha comentat el Sr. Buele, que en l’última dècada
Mallorca ha augmentat la seva població en un 12%, la qual cosa
és important i fa que es necessitin tots els llits que estaven
previstos a Son Llàtzer, que crec recordar que eren uns 500.

Però també, Sr. Buele, li vull dir que per ara no s’obrirà. Hi
ha -jo ho he duit aquí- respostes del Govern central respecte a
l’hospital de Son Llàtzer, una del 98 que deia que, a part de dir
que invertirien durant quatre anys 19.000 milions, cosa que ha
estat estrictament falsa, deia que “la construcción del nuevo
hospital de Palma está prevista para el año 99"; la següent,
que està datada el 96, l’octubre, “está prevista su terminación
para marzo del 99"; després la següent, que està datada el
2000, ja, diu que “al no estar concluído el plan de apertura del
centro resulta prematuro”, i finalment l’última del gener del
2001 diu que “el plazo de terminación de la obra de Palma
será a lo largo del mes de noviembre debido a la ampliación
concedida a la UTE”, que és la constructora que fa l’obra. Per
tant, aquest hospital no s’obrirà nosaltres creim que fins al
segon trimestre del 2002, com a prest.

Respecte al tercer punt de la seva proposició, nosaltres hi
donarem suport, donat que estam d’acord amb la cogestió i més
encara amb la planificació, però hem d’anar alerta amb
determinades coses perquè després no sigui responsable de la
no obertura la comunitat autònoma i no el ministeri, com
s’acostuma; ho vivim aquests dies a Menorca, lamentablement,
un d’aquests dies perquè han fet una proposició no de llei, -ja
en parlarem- però hem d’anar alerta amb açò. Estam d’acord,
idò, amb el tercer punt.

I, per cert, ja que fa una setmana, en una interpel·lació, en
una moció, crec recordar, del Partit Popular es va parlar aquí,
quan el Grup Socialista ja no podia intervenir, del fet que el
Grup Socialista no volia fer l’hospital d’Inca, jo vull aprofitar
aquí i ara per dir i recordar els entrebancs que ha sofert
l’hospital de Son Llàtzer per part de l’Ajuntament de Palma

respecte als terrenys, essencialment, i sobretot perquè jo estic
convençut, des del nostre grup, que no els interessava aquest
hospital a Palma; no els  interessava un hospital a Palma sinó a
altres llocs perquè aquí hi ha molt de moviment sanitari i no
precisament públic. I d’Inca esperaré a contestar, atès que
tenim una proposició no de llei i no vull gastar els cartutxos
tots el mateix dia, perquè després ja no tindrem resposta.

I jo li vull dir que també he vist, repassant uns documents,
una cosa curiosa, que és que en una acta de la comissió de
coordinació de l’assistència sanitària a la comunitat autònoma
de les Illes Balears l’any 93, en la qual, parlant d’Inca i de Son
Llàtzer, la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social “ante la
necesidad de camas, acepta la modificación de prioridades de
su plan director de ordenación sanitaria y, por tanto, que se
construya primero el hospital de Palma II”, és a dir, que va ser
acceptat això pel Govern de les Illes Balears. També és cert “y
luego el de Inca, que considera que sigui siendo necesario”.
Això ho deia el conseller Sr. Cabrer. I, per cert, que llegint
aquesta acta també he trobat una cosa curiosa que diu el Sr.
Conde, que era el subsecretari del ministeri socialista, una cosa
que jo sempre havia pensat que havia estat idea del Govern
balear, “que el personal actual de los hospitales objeto de
concierto conozca que en su horizonte de trabajo cabe la
posibilidad de integrarse en el nuevo hospital de Palma II”;
vull dir que això  ja va de molt antic, aquest tema, no és un tema
nou i no és un tema que hagin tret últimament amb aquest
conveni que van signar.

Per últim vull dir que també estam d’acord amb el punt
quatre de la proposició no de llei, ara que sembla ser que
afortunadament el Govern central considera que les fundacions
sanitàries no són bones, com va dir la ministra “no haremos
más fundaciones sanitarias”, la qual cosa nosaltres, que hem
estat no defensors sinó contraris a les fundacions, ens omple
de goig; jo crec que hem d’aprofundir en nous models de
gestió, és cert, però nosaltres apostaríem per models de gestió
tipus consorci com els que s’han de fer, amb capacitat també
els  membres del consorci, léase Govern balear, de poder decidir,
i no tan sols ser un acompanyant a les juntes d’aquest consorci
en el patronat com passa a la Fundació de Manacor, en la qual
es fan dues reunions a l’any i no es pren cap decisió.

En definitiva, nosaltres, Sr. President, des del Grup
Socialista donarem suport a aquesta proposició no de llei en
tots  els seus punts, i també a les esmenes que ha presentat el
PSM. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascon en nom del Grup Socialista, per
la seva fixació de posicions. El Sr. Fiol, en nom del Grup
Popular, té la paraula per fixar posicions.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, senyor
proposant, intervenir per consumir un torn en contra de la
proposició no de llei. Vull explicar i raonar d’una forma clara i
concisa quin és el motiu pel qual nosaltres pensam que no es
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pot votar a favor d’aquesta proposició no de llei d’aparença
benigna, perquè naturalment tothom vol, tots els ciutadans
volen que es posi en marxa l’hospital Palma II el més prest
millor, i tots els  ciutadans volen que realment, crec jo, i tots els
grups polítics volen que el Govern balear participi en la presa
de decisions de com s’ha de posar en marxa aquest hospital. 

Però jo crec que si ens deixam dur i guiar per la racionalitat
veurem que no podem aprovar proposicions d’impossible
compliment, i que ho digui el Sr. Buele, en fi, per ventura des de
la ignorància concreta o almenys sense haver manifestat el
contrari de la qüestió, pot ser sorprenent, però que el Sr.
Gascon digui que sap que no es compliran els terminis que diu
la proposició i no obstant hi vota a favor, em pareix,
sincerament, absurd, és a dir, em pareix fer, bé, de qualque
manera un divertiment parlamentari consistent en fustigar el
Govern de Madrid, en castigar el Sr. Aznar al qual es fa
responsable de tota aquesta qüestió i jo crec que en bona
mesura ho és, però a mi em pareix que atempta contra el sentit
comú i la lògica i el racionalisme votar proposicions que un
reconeix des de la tribuna que són d’impossible compliment, si
no es fa com un exercici de fustigar, crec jo, l’objectiu darrer,
perquè he de dir, senyories, que jo tenc el convenciment, per
desgràcia, absolut que els dos primers punts que proposa el Sr.
Buele són d’impossible compliment.

Dic per desgràcia perquè efectivament aquest és un hospital
que el 99 havia d’inaugurar-se, i això és un fet que no es pot
negar i que no es pot qüestionar i que tothom ha d’acceptar i jo
som el primer que ho accepta, i si s’ha de posar, en part, no
completament, en el deure del Govern Aznar idò se li ha de
posar i no passa res. S’ha de dir, de totes formes, per no faltar
a la veritat, que efectivament, com s’ha dit en aquesta tribuna,
la UTE Palma II, que és l’empresa constructora, va presentar un
projecte complementari que incloïa unes modificacions en la
urbanització, un control centralitzat d’instal·lacions, veu i dades
d’arxiu amb històries clíniques i algunes altres dotacions
estructurals que explicaven i justificaven que l’obra no s’hagi
de lliurar fins dia 5 de novembre de l’any 2001. Per tant, fins dia
5 de novembre no s’haurà acabat l’obra, no s’haurà lliurat
l’obra. Per tant, és impossible que es pogués inaugurar abans
del segon semestre.

I naturalment això implica que la data d’obertura tampoc no
podrà ser la que es pretén al segon punt de la proposició no de
llei que avui se’ns du. Per què no és possible? Perquè
naturalment el lliurament de l’obra implica subsegüentment
testar i provar tots  aquells mecanismes que s’instal·len, dotar
d’aparells, i fer una sèrie de preparacions que facin possible
que l’obertura de l’hospital es produeixi en les condicions
elementals d’atenció sanitària als ciutadans que hagin d’anar
allà.

Per tant, jo situaria, assumint el risc de poder-nos equivocar,
però jo situaria l’obertura d’aquest hospital a finals del 2001,
primer trimestre del 2002. Aquesta és l’opinió que jo en aquests
moments donaria com a possible obertura de l’hospital Son
Llàtzer, efectivament amb una sèrie d’anys de retard, que
qualcun d’ells pot ser motivat per l’endarreriment de les obres,
qualcuns altres poden ser motivats per la modificació del

projecte original, i en qualsevol cas jo diria que a la meva
manera de veure i en la meva opinió aquesta seria una data
aproximada per poder inaugurar aquest hospital, amb aquest
retard de quatre anys aproximadament, o tres anys millor dit, i
lamentant que aquest retard es carregui damunt les esquenes
dels ciutadans, però siguem realistes i entenguem que això no
serà abans.

Per tant, votar favorablement a les dues primeres propostes
que es duen avui aquí és acordar un fet impossible, i jo crid a la
racionalitat tantes vegades provada dels parlamentaris
d’aquesta cambra, a no votar un fet impossible i a modificar
aquesta proposta, o de qualque manera modificar-la atenent a
les explicacions que jo els estic donant.

Respecte d’altres qüestions que vénen als punts 3 i 4, no
són d’impossible compliment, però s’estan complint de qualque
manera, perquè aquí es planteja la qüestió com si Serbasa anàs
per un costat i l’Insalud per l’altre; i això és un fet que és en
absolut cert. Jo vull recordar a la cambra que el mes de gener es
va constituir la Comissió gestora de l’hospital de Son Llàtzer,
amb participació del Servei Balear de la Salut, i aquesta
comissió té funcions concretes i específiques, no és una
comissió que es reuneixi per prendre cafè i per discutir d’allò
diví i d’allò humà, no senyor. Entre les seves funcions hi ha la
de supervisar el pla d’empresa, el pla d’obertura i el pla de
muntatge de l’hospital Son Llàtzer, i en general totes les
actuacions que permetin obrir el centre sanitari tan prest com
sigui possible. Per tant, de qualque manera en aquest moment
Serbasa coparticipa de la responsabilitat de visar aquests plans,
d’opinar sobre aquests plans, d’intervenir sobre aquests plans,
i d’aconseguir posar en marxa, per tant, aquest hospital.

Per tant, aquesta planificació conjunta que es pretén a la
proposició no de llei que es du, és ja un fet, com ja ho ha estat
el nomenament del gerent de l’hospital de Son Llàtzer, que per
cert ha rebut la benvinguda en termes laudatoris dels propis
responsables del Servei Balear de la Salut. He de recordar a la
cambra que les úniques manifestacions que s’han conegut en
els mitjans de comunicació respecte d’aquesta qüestió són les
del director del Serbasa, manifestant que tenen una magnífica
opinió de les condicions professionals del nou gerent de
l’hospital Palma 2. No ho hauré de recordar, perquè se’n
recorden vostès molt bé. Per tant, ja aquest clima de
coparticipació no és sinó una continuació del que ja es va
establir en vàries situacions que no vull deixar, encara que
breument, de recordar a la cambra: El protocol de 8 d’octubre de
1998, signat entre el ministre de Sanitat i Consum d’aquell
moment i el president Matas alhora, ja va suposar una
coparticipació en temes decisius, com ho va suposar que el
representant de la Conselleria de Sanitat i Consum formàs part,
i formi part encara, del Patronat de la Fundació Hospital de
Manacor; com el fet que el pla funcional d’Inca fos elaborat
conjuntament pel Serbasa i Insalud, i com ho va ser també que
des del mes d’agost passat s’han fet successives reunions amb
participació de la Conselleria de Sanitat respecte de qüestions
d’ordenació territorial, per ordenar la posada en marxa dels
accessos i dels problemes que hi pugui haver a cada municipi,
de la mateixa manera que s’ha constituït dia 26 d’octubre de
l’any passat la Comissió mixta de coordinació entre el Ministeri
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de Sanitat i Consum i el Govern balear, amb objecte de
planificar les actuacions conjuntes entre les dues institucions
de cara al procés de transferències. I a més, que dia 6 de març
es reuneix, com saben molt bé les senyores i senyors diputats,
la Comissió de transferències que ha de negociar la
transferència d’assistència sanitària, dia 6 de març, abans d’un
mes, es reuneixen ja el Ministeri d’Administracions Públiques,
l’Insalud i el Govern balear per parlar de fer efectives les
transferències d’assistència sanitària com més prest, i
probablement fins i tot ja efectivament per l’any que ve.

Per tant, jo crec que es participa dins les decisions, s’està
dins les decisions. El Govern balear està clarament involucrat
dins la presa de les decisions relatives a la posada en marxa
d’aquest hospital, i naturalment aquesta comissió serà la que
dirà quina és la cartera de servicis que ha de donar l’hospital
Palma 2. Per tant, el Govern balear sí que serà corresponsable
-i me n’alegra molt, i estic segur que també vostès- de decidir
quina cartera de servicis donarà l’hospital Palma 2, perquè això
s’està discutint en aquests moments, i ho estan discutint dins
aquesta comissió. Per tant això de qualque manera ja s’està
produint.

Tots aquests elements que els he explicat, aquests exemples
que els he posat, demostren d’una forma clara i contundent que
el Govern balear ja està participant dins la presa de decisions
relatives a la posada en marxa d’aquest hospital, la qual cosa fa
absolutament innecessària l’aprovació d’aquesta proposició no
de llei perquè, ja dic, les dues primeres parts eren d’impossible
compliment, i les dues segones crec que ja es vénen complint.

De totes formes no vull deixar de fer una reflexió sobre una
cosa que també es diu en aquest punt quart de la proposició no
de llei, dues qüestions: una respecte de la investigació. Aquest
tema el deixaré per la setmana que ve, perquè crec que vendrà
al plenari una proposició no de llei que el diputat que els parla
va signar en el seu moment respecte de les qüestions de
l’Institut d’Estudis Sanitaris i tot el que és la investigació al
món de la sanitat, i tendrem ocasió de parlar-ne. Però sí que hi
ha una altra qüestió, que és amb la que acaba tota la proposició
no de llei, que és la política de personal. Política de personal és
una qüestió absolutament importantíssima i fonamental -acab,
Sr. President-, la més preocupant, la més delicada, la que d’una
forma més directa afecta persones que han de treballar i que
viuen en el món de la sanitat, i és la que crec que hauríem de fer
tots, Insalud i Govern balear, un esforç de comprensió, un
esforç de racionalitat, i un esforç per evitar que això es
converteixi en un problema, i que de qualque manera, ho digués
el Sr. Conde o ho digués qui ho digués en el moment que ho
digués, jo em limit a reivindicar que en el moment que nosaltres
hem tengut responsabilitats hem dit, i celebr que ja s’hagués dit
amb anterioritat, i esper que es continuï dient ara, perquè tot el
tema del personal té a veure amb la seva recol·locació, té a
veure amb problemes que es veuran al març amb el tema de les
transferències respecte de l’escaló retributiu, tema
importantíssim, d’una quantia molt gran; i té a veure -no vull
deixar de dir-ho- amb el Pla sociosanitari. 

Jo crec que si hem d’accelerar l’execució del Pla
sociosanitari, doncs per ventura hem d’accelerar aquesta
execució per poder de qualque manera coordinar tot el que està
passant aquests  dies. Avui mateix surt la consellera de Sanitat
visitant l’hospital Militar i explicant que està en converses per
aconseguir un acord amb el Ministeri de Defensa, només per
posar un exemple del dia, i naturalment els hospitals del
Complex Hospitalari necessitaran un tractament adequat al
moment oportú. Per tant, jo crec que aquesta és la qüestió, una
de les qüestions claus d’aquesta situació, i no vull acabar sinó
agraint, Sr. President, la seva benevolència, i dient que he
explicat, crec que sobradament, els motius pels quals -encara
que estam d’acord que s’obri tan prest com sigui possible
l’hospital, i amb els termes en què s’ha d’obrir- no podem votar
a favor d’aquesta proposició no de llei, perquè alguns dels
seus punts són d’impossible compliment, i altres s’estan ja
complint sobradament. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol, en nom del Grup Popular. Sr. Buele,
vol intervenir per contradiccions? 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyors portaveus que
acaben d’intervenir. Vull començar agraint el suport que ha
manifestat el Grup Parlamentari Socialista i el seu representant,
i coincidir amb ell que aquestes previsions d’obertura de
l’hospital Son Llàtzer, que han estat tantes vegades ajornades,
des del nostre punt de vista és una de les vergonyes més
grosses que estan patint aquestes illes respecte del tracte
menyspreador, creim nosaltres, que se’ns fa des del Govern
central, des del Govern presidit pel Sr. José María Aznar.

Si ha passat el que ha passat amb Son Llàtzer, que va
començar l’any 1989, i per allà se’ns diu que acabarà fins l’any
2002, i qui sap si abans de les eleccions de l’any 2003, si ha
passat el que ha passat amb l’hospital de Son Llàtzer, què no
pot passar amb l’hospital d’Inca?, què no pot passar amb els
centres hospitalaris possibles a Formentera?, què no pot passar
amb l’ampliació hospitalària a Menorca o a Eivissa? Amb un
precedent d’aquestes característiques fa molt mal confiar, amb
un Govern central que ens tracta d’aquesta manera. De totes
maneres, coincidim amb el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista en la vàlua positiva que ha de tenir la creació d’un
consorci en el qual participi intensament el Govern de les Illes
Balears.

Naturalment, una proposició que neix d’una formació
política com el PSM-Entesa Nacionalista, que ens declaram
nacionalistes, ecologistes i d’esquerres, no és d’estranyar que
hagi xocat amb la postura del Grup Parlamentari Popular, més
encara tenint en compte i tenint present que el Sr. Portaveu que
ha intervengut és un gran coneixedor d’aquesta situació, coneix
tota la seva història, l’ha viscuda de prop, i sap molt bé que els
sis primers anys varen ser totalment perduts, des del 89 fins al
95, com si no s’hagués fet res, perquè es va haver de començar
de zero, fins i tot des d’un terreny nou.
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Des d’aquest punt de vista és una proposició aparentment
benigna? Jo crec que aparentment és benigna, i de fons és
benigníssima, perquè intenta afavorir una població com som els
habitants  i residents d’aquestes Illes Balears, que no comptam
ni amb el mínim imprescindible i necessari per ser atès
adequadament en una instal·lació hospitalària pública. No en
podem bravejar, de tenir-ne massa, de llits hospitalaris, ens en
falten, i davant això, el Govern central enguany, l’any que ve,
l’altre, d’aquí a tres anys, creim que si és qualificada com una
proposta d’impossible compliment, això es correspon amb el fet
que és fruit d’un irresponsable exercici del govern. Tan
impossible és com irresponsable és el Govern que l’hauria
d’haver fet.

I naturalment, Sr. Fiol, vostè per ventura no compartirà amb
mi aquesta idea, però jo som de l’opinió, i crec que hi ha
digníssimes personalitats d’Eivissa que li donen suport, que
està clar que si no apuntam cap a l’impossible, difícilment
podrem arribar al necessari. Nosaltres sí que creim que val la
pena cercar l’impossible, com diu el poeta: cercar l’impossible
ens cal, i que no mori el desig. I això no només ho deim des
d’un punt de vista poètic, sinó efectivament des d’un punt de
vista polític, que el que no es pot fer en mig any, per què hem
de dir que s’ha de fer en un, o en dos, o en tres?

Per acabar, el que nosaltres pensam respecte de la
intervenció del Grup Parlamentari Popular és que creim que
aquesta proposició no de llei no és només fruit d’una opinió
sobre la data d’obertura i funcionament que ha de tenir
l’hospital Son Llàtzer, no és una opinió, es tracta d’un fet,
d’uns fets comprovats, d’uns fets constatats com són els
retards inexplicats, incomprensibles, i des del nostre punt de
vista inacceptables, que ha sofert aquesta instal·lació pública
hospitalària de Son Llàtzer. Funcions específiques de la
comissió? Naturalment. O és que aquest parlament no pot
donar suport a aquesta tasca que està fent la comissió? O és
que la veu parlamentària no pot estimular els membres
d’aquesta comissió a encaminar-se per allà on està dient
aquesta proposició no de llei? Jo no crec que hi hagi res que
s’hi oposi, i per tant consideram que els quatre punts, amb
l’afegitó que ha esmentat el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, no només són perfectament assumibles, sinó que
creim que redunden en benefici de la població molt més que el
seu rebuig. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, pel seu torn de contradiccions.

Substanciat el debat, procedim a la votació. 

Demanaria a les senyores i senyors diputats que votin a
favor de la proposició no de llei presentada, posin-se drets, per
favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació: 29 vots a favor, 24 en contra. En
conseqüència, queda aprovada la proposició no de llei 3502,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a l’hospital de Son Llàtzer.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 4481/00, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a decret
de liberalització dels horaris comercials.

Passam a la següent proposició no de llei, la 4481,
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a decret de liberalització dels horaris comercials. En nom
del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula el diputat
Sr. Ramon. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears al seu apartat 38 de
l’article 10 estableix com a competència exclusiva de la
comunitat autònoma el comerç interior, això sí, diu, “sense
perjudici de la política general de preus, de la lliure circulació de
béns en el territori de l’Estat i de la legislació sobre defensa de
la competència”. Bé, en exercici d’aquestes competències és
públic i notori que el Govern de les Illes Balears ha elaborat, en
un procés llarg i complex, també amb tensions en algun
moment, però amb  un important suport social, un projecte de
llei d’ordenació comercial a les Illes Balears, que ha tengut
entrada en aquest parlament el dia 17 de gener d’enguany.
Aquest projecte es troba en període de presentació d’esmenes,
i sens dubte, pensam nosaltres, que en el seu tràmit
parlamentari fins a la seva aprovació definitiva es podrà millorar
el contingut d’aquest projecte de llei, i fer la llei que necessitam
a la nostra comunitat.

No obstant això, pensam nosaltres, aquest tràmit, que és
normal d’una comunitat que regula segons els seus propis
criteris  el funcionament de les competències que li són pròpies,
com deim, aquest procediment normal i ordinari s’ha vist
interferit per una actuació del Govern central que, al nostre
parer, no respecta el marc competencial establert al nostre
estatut, utilitzant d’una manera abusiva la seva majoria
absoluta, que sembla que no acaben de pair i d’adaptar-se a
ella, el Govern del Partit Popular va aprovar el 23 de juny del
2000 el Decret-Llei 6/2000, de mesures urgents d’intensificació
de la competència en mercat de béns i serveis, que ha entrat a
regular aspectes de comerç interior que van molt més enllà,
pensam, de les competències residuals que en aquest moment
encara manté.

L’esmentat decret-llei, tot i reconèixer al seu article 43 que
l’horari d’obertura dels comerços és una competència de les
comunitats autònomes, estableix de manera taxativa que
aquestes hauran de respectar un mínim de 90 hores d’obertura
dins el conjunt de dies laborables de la setmana. També
estableix un mínim de diumenges en què els comerços podran
obrir les seves portes, que va des del 9 dies de l’any 2001 fins
als  12 dies pel 2004. Així mateix, es fixa un mínim de 12 hores
d’obertura en diumenge.
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D’aquesta manera a més d’interferir en les competències
autonòmiques, es modifica molt substancialment la situació
interior, que era de 70 hores a la setmana i 8 festius a l’any
d’obertura. El Govern central, a més, es reserva la possibilitat
d’aprovar una norma similar a partir de l’any 2004, amb la qual
podria anar augmentant el nombre màxim d’obertura de
comerços en dies festius, fins arribar, si així ho demanassin les
grans superfícies, tal vegada a la liberalització absoluta.

Des del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista
pensam que aquesta mesura, suposadament liberalitzadora,
amaga en realitat un autèntic proteccionisme en favor de les
grans superfícies, i suposa un perjudici molt evident per als
petits i mitjans comerços, que no hem d’oblidar que representen
aproximadament el 90% dels llocs de feina del comerç a la
nostra comunitat. A més, resulta sorprenent que s’aprovi
aquest decret-llei l’any 2000 si tenim en compte que la Llei 2/96,
que havia estat acordada entre tots els partits parlamentaris,
fins i tot el Partit Popular, que és el que sustenta el Govern de
l’Estat, deixava a l’acord entre l’Administració central i les
comunitats autònomes tot el que fa referència als horaris
comercials, i ho deixava per al mes de gener de l’any 2000. Ara
aquesta possibilitat d’acord es queda per l’any 2005, i atès el
respecte que s’ha tengut per part del Govern central al que hi
havia acordat prèviament, ja podem suposar la voluntat d’acord
que hi pot haver per l’any 2005.

L’aprovació d’aquest decret-llei va provocar que a la nostra
comunitat es donàs una resposta ben contundent, el passat dia
10 d’octubre, que va consistir en una vaga general i en un
tancament de comerços acordada conjuntament per sindicats
de treballadors i organitzacions empresarials, en una acció que
compta amb molt pocs precedents.

Des del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista
que, com és ben sabut, no som partidaris del liberalisme
econòmic, podem, no obstant, acceptar els efectes positius de
determinades mesures liberalitzadores. El que passa és que en
aquest cas, com ja s’ha vist abans, ens trobam davant una
mesura que penalitza el petit i mitjà comerç i que protegeix els
interessos de les grans superfícies, més que davant una
autèntica mesura liberalitzadora. En definitiva creim que el que
s’afavoreix és la concentració del comerç en unes quantes
cadenes de grans superfícies, tot el contrari, pensam nosaltres,
que la legislació en defensa de la competència, que és una de
les poques qüestions que encara queden en mans del poder
central. És clar, pensam nosaltres, que aquest poder central
hauria de respectar les competències de les altres institucions
com és el d’aquesta comunitat autònoma.

Sobre els suposats beneficis  que aquest tipus de mesures
comporten per als consumidors, que són tots els ciutadans, hi
ha opinions molt diverses. De totes maneres, no sembla que la
majoria de ciutadans se sentin molt afectats o molt preocupats
per la limitació d’obertura de comerços en dies festius, ja que
segons el baròmetre del CIS només un 1,4% dels enquestats
manifestaren sentir-se perjudicats pel tancament de comerços
en diumenges i festius. En qualsevol cas, pensam nosaltres que
no és acceptable qualsevol tipus de millora per als
consumidors, sinó que aquestes millores s’han de saber

conjugar amb els interessos dels consumidors, amb els dels
treballadors i petits empresaris del sector. També hem de tenir
en compte els efectes contraproduents sobre l’ocupació de
treballadors que es podria produir com a conseqüència de la
concentració d’empreses i la desaparició de petits comerços,
que podria ser una conseqüència lògica d’aquest Decret-llei
6/2000, a més dels efectes sobre el teixit urbà tradicional una
vegada que l’oferta comercial es traslladi majoritàriament a les
perifèries urbanes.

Totes aquestes qüestions pensam nosaltres que poden ser
molt discutibles, i per suposat no demanam que es comparteixin
els  nostres punts de vista, però sí el que voldríem demanar a
tots  els grups és que defensin la sobirania d’aquest parlament
i d’aquesta comunitat, i que per tant rebutgin la intromissió del
Govern central en les competències autonòmiques. El que
demanam nosaltres als dos punts de la proposició em sembla
d’una lògica elemental: d’una banda la retirada de les mesures
liberalitzadores del comerç compreses en el Decret-llei 6/2000
per causa d’haver envaït les competències que són pròpies de
les comunitats autònomes, i per altra instar el Govern central a
acordar amb tots els sectors implicats i amb les comunitats
autònomes les modificacions que s’hagin de realitzar a l’actual
llei del comerç minorista, recuperant d’aquesta manera el
consens que hi havia hagut i abandonat actituds de
prepotència o imposicions.

Amb aquestes dues qüestions resoltes i amb un debat del
projecte de llei d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes
Balears que el tenim en tràmit parlamentari, és ben segur que es
pot aconseguir trobar un model comercial que respecti els
interessos de tots els sectors implicats i les necessitats del
conjunt dels ciutadans, d’acord amb l’estructura insular de la
nostra comunitat i amb un model territorial que potenciï els
nuclis  urbans consolidats i que no afavoreixi l’extensió del teixit
comercial i d’infraestructures fora dels actuals nuclis urbans.
Aquestes  són les raons per les quals demanam el vot afirmatiu
a aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramón. Para fijar la posición, ¿grupos que
desean intervenir? Por el Grupo PSM-Entesa Nacionalista tiene
la palabra la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L’Estatut d’autonomia en el títol segon, article 10.38, atorga
competències exclusives en matèria de comerç interior a la
comunitat autònoma, amb potestat legislativa, potestat
reglamentària i funció executiva. Són, per tant, competències
plenes les que tenen assumides les institucions de les Illes
Balears en funció del repartiment competencial. No obstant
això, el Govern de l’Estat va aprovar al mes de juny de 2000 un
conjunt de mesures liberalitzadores de l’economia sota una
suposada planificación general de la economía, per entrar a
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regular aspectes competencials que clarament han estat
transferits a aquesta comunitat autònoma.

L’Estat, per tant, ha emprat subterfugis legals per entrar a
regular un tema que no és de la seva competència. Encara que
la defensa del nostre marc competencial no tengués
conseqüències  per a l’economia de la comunitat i se centràs
purament i simplement en l’exigència del respecte dels drets que
tenim i que ens han estat atorgats per l’Estatut, ja tendria
justificació la presentació d’aquesta proposició no de llei,
perquè entenem que és obligació del Govern i del Parlament de
les Illes Balears defensar i exercir les competències assumides.

Però no es tracta tan sols de defensar allò que és legítim,
sinó que el resultat de l’aplicació d’aquestes mesures pot tenir
conseqüències  molt negatives, per no dir nefastes, per a
l’economia de multitud de petits comerços, que són els que
formen un dels teixits econòmics i socials més importants de la
nostra societat, el sector que genera més llocs de treball, que
dóna vida als pobles i ciutats, el sector que marca la fesomia de
l’entorn, i que fa que es conservi la relació personal i directa
entre els comerciants i clients. En el petit comerç és el propietari
o el dependent el que respon personalment davant el client de
la qualitat del producte que ven, és la forma tradicional de
relacionar-nos, de prendre confiança, de donar vida i seguretat
als  carrers i als centres de les ciutats. L’aplicació de les mesures
liberalitzadores aprovades per l’Estat va en contra obertament
dels elements que defineixen la nostra personalitat, dels
costums  dels ciutadans, i signifiquen un frau a l’Estatut
d’autonomia i una interferència deslleial al Govern autonòmic.

Aquestes  mesures són un reflex de la política neoliberal que
aplica el Govern del Partit Popular, i que s’ha caracteritzat per
deixar el mercat en mans dels més poderosos, de les
multinacionals. El resultat ha estat l’establiment d’una
economia a la qual ens sembla que se li aplica la llei de la selva.
Els poders públics senzillament es limiten a observar com la
petita i mitjana empresa industrial i comercial va sent
progressivament desplaçada per aquelles grans empreses que
disposen d’un potencial tal, que desbanca qualsevol que
pretengui fer-li la competència. Sorprenentment, aquesta
política va en sentit contrari a les polítiques que s’estan
aplicant actualment a Europa. Quan Espanya va, Europa ja ve.
La política de comerç que ara es vol aplicar a l’Estat espanyol
ja fa anys que s’aplicava a França, i per cert que va destruir
pràcticament tot el petit comerç. Actualment s’ha invertit la
tendència i es potencia la seva recuperació a base d’incentius
i gravant fiscalment les grans superfícies.

És un error caure en el mateix parany, ara que encara hi som
a temps i encara es conserva part del teixit comercial familiar,
però amb l’obertura de les grans superfícies els diumenges i
festius, i amb l’augment d’hores d’obertura a la setmana,
condemnam al tancament d’un gran nombre d’establiments
comercials, i sobretot aquells que estan sostinguts per una
família, simplement per la impossibilitat de dotar-los de personal
suficient per poder mantenir la competència. És necessari
definir quin model de societat volem en el futur. Els trets més
característics pels quals se’ns coneixen o se’ns va conèixer per
tot el món, i es va utilitzar com reclam turístic, ja fa anys, era el

de la calma. De cada vegada es fa més difícil viure en calma,
però si potenciam l’aïllament entre les persones, si convertim el
cotxe en una eina indispensable per a qualsevol activitat, anar
a comprar en cotxe, o per fer qualsevol activitat, ens
convertirem en una societat crispada, egoista i insolidària.

Nosaltres, en aquest govern i en aquest parlament, tenim el
dret i el deure de definir un model econòmic equilibrat i d’acord
amb les característiques geogràfiques i socials de la nostra
comunitat. També tenim el dret i el deure de defensar-nos de les
intromissions dins les nostres competències. És per això que
votarem a favor dels dos punts que presenta Esquerra Unida i
Ecologista a la seva proposició no de llei. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Vadell. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra la Sra. Amer. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Efectivament dins aquesta lògica que esmentava el Sr.
Ramon, el Sr. Aznar ha de reflexionar amb aquest reial decret.
Aquest reial decret no es pot dur endavant quan els
representants  de mig Estat s’hi oposen, i existeix a més un
conflicte d’interpretació de competències. Així i tot, de ser
conscients  de la majoria absoluta que té el PP, el sentit comú
precisament demana negociació, encara que això impliqui que
el Sr. Aznar hagi de rectificar. En aquesta, com en altres
qüestions, entenem des del Grup Parlamentari Socialista, el
sentit  d’estat demana responsabilitat. Són set comunitats
autònomes que han presentat recurs d’inconstitucionalitat en
matèria d’horaris i calendari de festius, per invasió frontal de les
competències exclusives en matèria de comerç interior, que
estatutàriament -i aquí ja s’ha fet menció- tenen assignats els
governs autonòmics. Aquesta representació aproximadament
d’un 50% de la població de l’Estat espanyol diu que aquesta
mesura ha estat imposada a la força, és a dir sense consulta
prèvia a les comunitats autònomes i amb total menyspreu pels
interessos dels petits comerciants.

Recordem que la decisió del Govern de les Illes Balears de
recórrer al Constitucional, du la recomanació del Consell
Consultiu i ha estat admesa a tràmit. Aquest rebuig al Reial
Decret 6/2000, s’ha expressat també amb acords de
corporacions locals, aquí tenc precisament l’acord de plenari de
l’Ajuntament de Maó, de 19 d’octubre i parla d’un punt primer
que diu: expressam el nostre rebuig a aquest Reial Decret de
6/2000, sol·licitam al Govern de l’Estat que respecti les
competències actuals de la comunitat autònoma i també
demanar consens polític de les forces institucionals i també per
aquests interessos del sector.

La llista just acaba de començar, un ample sector de la
població es va manifestar el passat 10 d’octubre, el Sr. Ramon
també n’ha fet menció. Tancament massiu dels comerços, 2.000
persones es manifesten i entorn a un 85% dels comerços
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tancaren aquest dia 10 d’octubre. No acaba aquí són tots,
sindicats, patronals Pime, Afedeco, demanaven en aquesta
manifestació de dia 10, deien que sí a una llei de comerç pròpia
per a les Illes Balears, no al decret d’horaris comercials, no a
l’ampliació d’horaris  i no a l’obertura de diumenges i festius.
Per tant, entenem que és un tema que mereix una atenció
especial, demanam una rectificació per part del President de
l’Executiu central i per tant, el Grup Parlamentari Socialista
donarà suport a aquesta proposició no de llei que presenta
Esquerra Unida i Ecologista.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Amer. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. El Partit Popular a aquesta proposició
no de llei votarem en contra, com supòs que tots els senyors
diputats  esperaven. I ho farem perquè en aquesta proposició no
de llei, un dels motius que al·lega el Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista és que el Govern de l’Estat ha de retirar aquestes
mesures liberalitzadores dels horaris comercials i el Decret
6/2000 és una evident intromissió a les competències assumides
per la comunitat autònoma a la reforma de l’Estatut
d’Autonomia, mitjançant la Llei orgànica 3/1999 de 8 de gener.

Nosaltres des del Partit Popular, hem de dir que no estam
d’acord en aquesta manifestació i entenem que el Govern de
l’Estat sí que té competències en aquesta matèria d’acord en la
Constitució quan diu a les bases i coordinació de la planificació
general de l’activitat econòmica. I així ho confirma a més la
sentència del Tribunal Constitucional 225/1993, relativa al
Decret Boyer de 1985, en el qual es regulava la llibertat
d’horaris  comercials. Aquesta sentència determina que havent-
hi una competència sobre un sector econòmic que una
comunitat autònoma ha assumit exclusivament en el seu
estatut, que és aquest cas  concret del comerç interior, aquesta
atribució competencial no exclou la competència estatal per
establir les bases i coordinació d’aquest subsector. També
estableix aquesta mateixa sentència, que els objectius de foment
de l’activitat econòmica, que es proposen assolir mitjançant la
llibertat d’horaris comercials, justifiquen plenament l’exercici
per l’Estat de la seva competència de direcció o ordenació
general de l’economia nacional i afegeix aquesta sentència que
a més aquesta liberalització dels  horaris comercials constitueix
una mesura política econòmica general que ha de tenir caràcter
bàsic i per tant, s’ha d’aplicar a la totalitat de l’Estat, encara que
impliqui una restricció de les competències assumides per les
distintes comunitats autònomes en matèria de comerç interior.
No de bades el Govern de la comunitat de les Illes Balears ha
presentat recurs d’inconstitucionalitat i ens remetrem al seu dia
a la sentència que emeti al respecte.

Un segon aspecte d’aquesta proposició no de llei, és el que
han fet esment i a més ho diu a la seva exposició de motius, és
el Decret 6/2000 del Govern de l’Estat ha estat criticat per les
organitzacions empresarials, sindicats i sectors, que duen que
això suposarà un perjudici per els comerciants i es perdran llocs
de treball. No opinen el mateix, senyores i senyors diputats, les
organitzacions de consumidors, que valoren molt positivament
la liberalització dels horaris comercials i aquestes iniciatives,
evitant la coincidència entre el temps de feina i el temps de
compra fent possible un horari més flexible per comprar és el
que està demandant precisament aquesta societat.

Quan es governa, senyores i senyors diputats, s’ha
d’escoltar a uns i als altres i legislar en benefici de tots, en
benefici dels subsectors econòmics i també en benefici dels
consumidors i aquest decret tan esmentat, el 6/2000, no només
fa referència a la liberalització dels horaris comercials, és un
decret de mesures urgents d’intensificació de la competència
dins els mercats de béns i serveis, no són mesures només de
liberalització del comerç interior, sinó també dels mercats
energètics de la competència, de fer-se pública en allò que fa
referència a aranzels, altres mesures liberalitzadores referides a
llibres de text, col·legis professionals, sistema financer,
mutualitat, incapacitat temporal. A més aquest decret el 6/2000,
forma part també d’un paquet global, en cinc decrets en total,
aprovats  el mateix dia pel Govern de l’Estat en mesures de
liberalització per a l’economia espanyola, que possibilitaran un
creixement econòmic i un augment de la productivitat de la
nostra economia, un major nivell de renda per càpita i ocupació.
Avui hem pogut llegir als mitjans de comunicació que l’any
2000 s’han creat 500.000 llocs de feina nous que s’han creat
dins aquest any.

Aquestes mesures a l’estímul a l’estalvi familiar i la petita i
mitjana empresa de liberalització del sector immobiliari,
transports, la competència en el mercat de béns i serveis,
telecomunicacions, contenció de la despesa farmacèutica.
Totes aquestes mesures són mesures de política econòmica
general, que en bloc ben segur que beneficiaran al conjunt dels
ciutadans. El Partit Popular és partidari d’ajudar al petit comerç,
però ajudar-lo a ser competitiu, no compartim aquesta política
proteccionista del pacte d’esquerres, aquesta política de
protegir a ultrança el petit comerç, que ben segur que a la llarga
el faria desaparèixer. Els hàbits de compra han canviat i
evolucionen molt aviat, a causa d’una sèrie de circumstàncies,
com poden ser a títol d’exemple per citar-ne alguns la
incorporació de la dona al món del treball, a l’increment de la
taxa d’ocupació, a l’augment també evident del poder
adquisitiu o que cada vegada es valora més la qualitat tant del
producte, com del servei que ofereix l’establiment determinat.
O també i perquè no citar-ho aquí, l’impacte de les noves
tecnologies, com poden ser les tendes virtuals, que fan que el
consumidor pugui efectuar les compres sense desplaçaments
i a qualsevol hora.

Aquestes  mesures esmentades que va adoptar el Govern de
l’Estat, suposen ben segur una avantatge per a la competitivitat
dels petits establiments comercials, ja que dóna plena llibertat
a aquests, per determinar els dies i les hores que volen tenir
obert al públic. Aquests petits comerços de menys de 300 m2,
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sense cap limitació de diumenges, ni festius. No passa així amb
els altres comerços, els de més de 300 m2 o els que pertanyen
a grups de distribució, que tan sols podran obrir un total de 9
dies festius a l’any 2001. Aquest increment d’horari d’obertura,
possibilita als petits comerços de proximitat adaptar-se a
aquests nous hàbits de compra i a ser competitius front  altres
fórmules comercials i guanyar ben segur quota de mercat. Hem
d’apuntar també, senyores i senyors diputats, que dins aquest
paquet de liberalització del Govern de l’Estat ha aprovat també
una sèrie d’ajudes fiscals a la petita i mitjana empresa, que
juntament en les que va adoptar durant l’anterior legislatura,
fan que el petit comerç pugui ser molt més competitiu.

Quant al Govern de l’Estat, que no ha escoltat el Govern de
les Illes Balears, dir que és fa difícil negociar, perquè el Govern
Balear va anunciar recursos d’inconstitucionalitat sobre
qualsevol possible modificació d’una norma que afecta a
competències que no té. Miri, nosaltres estam convençuts que
aquesta liberalització dels horaris comercials  farà que aquests
petits establiments, aquests establiments de menys de 300 m2
puguin tenir obert els diumenges i dies festius. Vostè Sr.
Ramon, que signa aquesta proposició no de llei, diu que
motiva, fent referència a que hi ha una llibertat d’obertura de
diumenges i festius per els locals de més de 300 m2, he
d’entendre que això és un error de transcripció, encara que
vostè a la seva defensa, a fet una defensa com si es tractés
precisament que els locals de més de 300 m2 només seran
aquests els qui podran tenir obert  i així ho explic, com vostè fa
aquesta defensa dient, al final s’afavoreix la concentració de tot
el comerç en unes petites empreses que al fina sumaran
aquestes grans empreses.

Miri, estam convençuts que aquestes mesures que va
adoptar el Govern central són bones, en aquesta línia a més van
tots  els països d’Europa. França en aquests moments també,
s’ha dit que no, però jo manifest i assegur que sí, França també
avui té absoluta llibertat d’horaris i solucions molt més amples
que Espanya, a dia d’avui, però curiosament l’any 1985, un
Partit Socialista al Govern de la nació, el partit del PSOE amb el
decret Boyer va liberalitzar totalment el comerç i així ho diu el
seu reial decret llei, ho llegiré en castellà: el horario de
apertura y cierre de los establecimientos comerciales de venta
y distribución de mercancias o de prestación de servicios al
público, así como los dias y números de horas de actividad
semanal de los mismos seran de libre fijación por las empresas
en todo el territorio español. 

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT: 

Acab, Sr. President. El que fa el Govern de l’Estat en
aquestes  mesures liberalitzadores és donar una solució, però
una solució dins el temps, no de cop com ho va voler fer el
Partit Socialista, que després va rectificar. No és més idò anar
dins aquesta idea de globalització de l’economia. Jo estic segur
que aquestes  mesures a la llarga seran efectives i no entenc de

cap manera aquests posicionaments a ultrança proteccionistes
del partits d’esquerra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr.Oliver. Sr. Ramon por contradicciones tiene la
palabra. 

EL SR. RAMON I JUAN:

 Moltes gràcies, Sr. President. I molt breument, després
d’aquesta llarga exposició de representants del Partit Popular,
per lamentar sincerament que no donin suport a una iniciativa
que pretenia recuperar les competències que nosaltres pensam
que són pròpies d’aquesta comunitat autònoma, perquè
nosaltres pensam que el debat de si s’ha d’obrir més temps o
menys temps, si hi ha d’haver unes o altres superfícies, ho
hauríem de fer en aquesta comunitat en funció del nostres
interessos. 

I sincerament la referència que ha fet als altres aspectes de
mesures liberalitzadores del decret 6/2000, crec que eren
absolutament innecessàries, perquè a la proposició de llei no en
feia cap referència. Només demanava retirar les que feien
referència a liberalització d’horaris comercials. Per tant, crec que
no venien a compte citar-les i en tot cas donar-li la culpa o el
mèrit en aquest decret, que s’hagi augmentat l’ocupació durant
els darrers mesos del 2000 gràcies a ella,
precisament en un moment que el que està augmentat és l’atur,
no crec que sigui el més oportú, però en tot cas crec que
qualsevol expert en economia li podria dir que d’ençà del mes
de juny, això no ha pogut tenir aquests efectes. En tot cas es
cita la Constitució, que en fa unes declaracions molt
genèriques, es citen una sentència en tot cas anterior a
l’assumpció de competències a la reforma de l’Estatut, jo lament
profundament, amb tot el respecte a la Constitució que crec que
l’hem de tenir tots, també m’agradaria una mica més de respecte
al nostre Estatut d’Autonomia.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon en el seu torn de contradiccions.
Substanciat el debat procedirem a la votació. 

 Demanaria a les senyores i senyors diputats que votin a
favor del plantejament d’aquesta proposició no llei, es posin
drets per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra. Gràcies.

Abstencions, no n’hi ha.

Resultat de la votació, vots a favor 27, vots en contra 24. En
conseqüència queda aprovada la proposició no de llei 4481,
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presentada pel Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, relativa a
decret de liberalització dels horaris comercials.

III.3) Proposició no de llei RGE núm. 4503/00, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a creació d'una borsa de
producció agropecuària.

Passam a veure la darrera proposició i darrer punt de l’ordre
del dia, que és l’aprovació de llei 4503, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a la creació d’una borsa de
producció agropecuària. Per defensar la proposició no de llei te
la paraula el Sr. Cardona, en nom del Grup Popular. 

EL SR. JUAN I CARDONA:

 Gràcies, Sr. President. Bé jo crec que avui dia per a la
indústria agroalimentària, no és en principi cap problema
proveir-se de matèries primeres. La rapidesa i qualitat del
transport  fan possible que es puguin proveir des de lluny. Però
aquesta facilitat de transport no implica que això sigui més
barat, sinó tot el contrari, cada dia és més car. Afegint a més el
greuge que les matèries primeres solen ser molt voluminoses i
pesades i això significa un increment de les despeses bastant
important i fa que les indústries agroalimentàries de Balears
perdin competitivitat front a les indústries de la Península.

Hi ha unes circumstàncies que dificulten el comerç de
matèries primes i afecten al sector agroalimentari o
agrotransformador. Podríem dir en primer lloc la falta o la manca
de diàleg entre l’agricultor i el sector transformador. Deim això
també en altres casos, estam parlant i sempre recordam la
necessitat de que hi hagi un bon diàleg o que hi hagi un diàleg
fluït entre els pagesos i els hotelers, idò bé, les relacions entre
el que és la indústria agroalimentària i els nostres pagesos són
igual d’escasses que amb els hotelers. També aquesta facilitat
d’importar matèries baldament, facin que els costos siguin més
elevats, fa que també a través de la regularitat del transport i la
qualitat del transport d’avui en dia, molta indústria d’aquí en no
trobar aquest contacte amb el pagès, molta indústria
agroalimentària cerca els  elements a fora. En la conseqüència
que els deia fa un poc i és la pèrdua de competitivitat i és que
tenim en aquest moment unes indústries transformadores
dèbils, llevant algunes excepcions com puguin ser el tema de la
carn o a Menorca el tema de la llet.

També els productes de qualitat en denominació d’origen
o avals de garantia, d’alguna manera poden limitar, aquesta
inèrcia podria invertir-se, poden limitar també la relació
comercial. És a dir, en el moment que hi ha denominacions
específiques, la producció és petita i lleva part d’aquesta
producció a la indústria transformadora, precisament si la
indústria transformadora s’impliqués més dins el sector agrari,
aconseguiríem precisament això que ara pot ser un defecte fos
un avantatge, tant per al sector transformador, com per al sector
productor. També el problema que tenen avui dia les indústries
que es volen muntar, és precisament aquesta falta de
proveïment de productes i és per això que tenen moltes
dificultats les noves indústries de transformació agrària. Per
altra banda, el sector productor, també té una sèrie de
problemes referits a la transformació, per una banda, la falta de

diversificació de cultius i com a conseqüència de la primera
mancança, que era la falta de diàleg o de contactes existent
entre sector productor i sector transformador, el productor no
fa alternatives, no produeix productes importants alternatius als
tradicionals o clàssics, encara que això  li suposa estar dins un
mercat essencialment rígid i excessivament estructurat, allà on
té molt poc marge per negociar. Falta un valor productiu, és a
dir, les indústries evidentment necessiten una producció
mínima, una producció crítica a partir de la qual si augmenta
poden ser rentables i si no arriben a aquest mínims, les
indústries no són rentables.

El sistema de producció de Balears, no ens permet en aquest
moment així com funcionen les coses, garantir a una indústria
agroalimentària una permanència o una seguretat amb el seu
proveïment i sobretot tenir prou per poder superar aquest mínim
crític. També tenim poca implantació amb el sistema comercial
col·lectiu i baldament s’hagin fet molts d’esforços en els darrers
anys per fomentar sacs, cooperatives, la veritat és que encara
ens queda molt per fer en aquest sentit, necessitam potenciar
aquest sistema de producció i el sistema de comercialització,
però sobretot en aquest moment si ara ens haguéssim de referir
a la situació actual del sector, encara ens queda aquest sistema
de producció i sobretot de comercialització col·lectiva. 

També hi ha una qüestió, la qual tenim pocs antecedents,
bons però molt pocs i és  la falta de contractacions agràries. Jo
vull recordar, en aquest moment hi ha alguna cooperativa aquí
a Mallorca, una SAD que és l’Esplet a sa Pobla, que abans de
sembrar la patata, ja té un contracte amb la indústria
transformadora que li assegura termini, quantitat,
característiques del producte i sobretot preu. És a dir, el pagès
de sa Pobla en aquest moment, estic parlant concretament dels
pagesos de l’Esplet, saben abans de sembrar el que podran
cobrar del seu producte i quines obligacions té de cara a
aquesta indústria. Precisament el model que proposam avui és
aquesta idea, per això la denominació, bé tothom podrà pensar
que serà més encertada o menys, no farem qüestió de si s’ha de
dir borsa de producció agropecuària o s’ha de dir agència o
s’ha de dir el que sigui, però necessitam un lloc de trobada que
ens permeti cobrir una sèrie d’objectius. Primer de tot, crear una
estructura de demanda de matèries primes, destinades
bàsicament a transformació evidentment, que sigui àgil, que
sigui eficaç, senzilla i sobretot molt coneguda. Segon oferir al
sector primari un seguit d’alternatives de producció i de
comercialització, facilitar al sector transformador de prou
matèries primeres, en qualitat d’origen conegut i contrastat i ara
més que mai amb els problemes que tenim de seguretat
alimentària i que tengui també aquest sector transformador
garantida un mínims de continuïtat i seguretat amb els
subministraments. Finalment ajudar al sector transformador a
establir projectes innovadors, donant a conèixer les noves
possibilitats de producció agropecuària.

Aquesta borsa de producció agropecuària, consistiria
principalment en una base de dades de les demandes de
matèries primeres, amb totes les seves singularitats, tipus de
categories, dades, condicions comercials, etcètera i la nostra
idea és que en principi estàs adscrit al servei o és dugués des
de la Direcció General d’Agricultura, però com és evident,
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havent-hi la llei de transferències de les competències
d’agricultura als consells insulars de Menorca i Eivissa, hi ha
una estreta relació entre els consells insulars de Menorca i
Eivissa- Formentera amb la conselleria del Govern Balear per
poder cobrir les necessitats a totes les illes. El funcionament és
senzill i molt elemental, per una banda es tracta de donar a
conèixer aquest servei suficientment, perquè puguem captar
transformadors i indústries agroalimentàries, unes de nova
creació i altres antigues que estiguin necessitades de producció
i això per tant, és essencial i possiblement seria l’única despesa
important que tendria aquest servei. Al començament s’hauria
de fer una important campanya de publicitat, que doni a
conèixer suficientment aquest tipus de servei dins el sector
agroalimentari i dins el sector agrari productor. Després, una
vegada guanyada la confiança de la indústria agroalimentària
és fàcil que hi hagi una acollida de demandes de necessitat de
producció, que es faria arribar al pagès que tengués interès a
produir per a les indústries.

 D’aquesta manera es fomentarien contactes entre el sector
productor, en concret entre la indústria transformadora i el
pagès. I evidentment, partit del principi de la iniciativa privada,
l’Administració no ha d’intervenir per res en aquest diàleg,
simplement ha de posar en contacte aquesta gent i res més,
seria bo que fes assessorament, ensenyar a fer contractes tipus.
Però com a conclusió el que volem és crear un nou servei al
sector agrari, sortir d’una tendència que hem tengut sempre
dins el món agrari que és el de primar la política productivista
per damunt d’una política de transformació agrària. No dic que
fins ara no s’hagi fet res dins les indústries agràries, però la
veritat és que si no és treballa al mateix nivell que en la política
de producció, al final els nostres pagesos saben produir molt
bé, però molts no saben a qui han de vendre aquest bon
producte que tenen. 

L’única cosa que necessiten és que tanquem d’alguna
manera aquest cercle econòmic, producció per un costat,
transformació i comercialització per l’altre. Si oferim aquest
servei als pagesos, possiblement aconseguirem molts objectius
que aquí sempre se n’ha parlat, diversificació agrària,
aconseguir que el pagès tengui un contracte ferm i per tant,
sàpiga abans de sembrar que té tota la seva producció venuda,
no té cap problema després de sobreproducció o baixa de preus
inesperada. I sobretot també garantir el futur del sector agrari,
perquè si tenim una indústria agrària en condicions, si tenim
una indústria agrària que, baldament sigui petita, sigui
competitiva, que pugui treure endavant els nostres productes,
també garantim en el fons la supervivència del sector agrari.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona, en nom del Grup Popular.
Grups que vulguin intervenir en fixació de posicions? El Sr.
Joan Bosco Gomila, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

 Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. El Partit Popular presenta una proposició no de llei,
per instar el Govern a crear una borsa de producció
agropecuària, per tal de facilitar el proveïment de matèries
primeres a les indústries de transformació agroalimentària.
Criem encertada aquesta idea que avui presenta el Partit
Popular i creim també que el Govern està fent una feina
d’impulsar i incentivar a les organitzacions professionals, a les
cooperatives perquè s’ajuntin i creïn sistemes de col·laboració
per tal d’atracar el sector industrial agroalimentari i perquè en
aquest sector no hi faltin matèries primeres de les nostres illes.

Coincidim també amb vostès en les circumstàncies que
dificulten aquest intercanvi econòmic entre els pagesos i els
industrials, per assegurar un proveïment constant, la manca de
diàleg que hi pugui haver entre aquestes dues parts,
l’existència de molts d’intermediaris en aquest procés i la manca
de diversificació dels cultius i d’especialització productiva.
Però evidentment, nosaltres creim que per fer front a aquestes
qüestions s’ha de comptar amb l’experiència i la voluntat dels
propis sectors  per realitzar aquesta tasca o per realitzar aquesta
borsa de producció agropecuària. El Govern ha articulat
sistemes allà on se solucionin aquesta manca de diàleg i està
posant en contacte aquestes  dues parts. I en aquest sentit, ha
tengut una sèrie d’iniciatives, la primera d’elles va ser posar en
contacte els industrials agroalimentaris amb els grans
consumidors, com puguin ser els sectors de la restauració i el
sector dels hotelers, en una primera trobada que es va
organitzar a Menorca, per tal que aquests darrers consumissin
productes elaborats  per les indústries agroalimentàries de les
nostres illes.

Per altra part, el mes de setembre el Govern va aprovar un
decret que regula la creació d’organitzacions interprofessionals
agroalimentàries, el Decret 207/2000, de dia 16 de setembre del
2000, i entre altres finalitats es planteja la de portar a terme
actuacions que permetin un millor coneixement i una millor
eficiència i una major transparència dels mercats, millorar la
qualitat dels productes i dels processos que intervenen en la
cadena agroalimentària efectuant el seguiment des de la fase de
producció fins a l’arribada al consumidor final, promoure
programes d’investigació i desenvolupament que impulsin
processos d’innovació dels diferents sectors, promoure i
difondre el coneixement de les produccions agroalimentàries,
promoure actuacions que facilitin una informació adequada als
interessos dels consumidors i desenvolupar actuacions que
permetin una permanent adaptació dels productes
agroalimentaris  a les demandes que hi pugui haver en el mercat.

Per tant nosaltres creim que ha de ser en el marc d’aquestes
organitzacions interprofessionals que s’han de llimar aquestes
dificultats que en aquests moments té el sector agroalimentari
que vostès  exposen a la proposició no de llei, i és en el marc
d’aquestes organitzacions que s’han de produir les propostes
de millora de diàleg entre el productor i el transformador, i és
allà on s’ha de proposar l’eliminació d’aquests tants
d’intermediaris  que vostès diuen que hi ha entre l’industrial
agroalimentari i el productor.
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És evident que totes aquestes iniciatives compten amb el
suport del Govern de les Illes Balears, que està donant suport
a aquestes organitzacions professionals i està fomentant
l’intercanvi entre els consumidors i els industrials, i també està
fomentant els productes agroalimentaris de les Illes Balears tant
en els mercats interiors com en els mercats exteriors. Per tant no
creim que sigui oportú en aquests moments donar suport a la
seva proposta.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila en nom del Grup PSM-
Entesa Nacionalista. La Sra. Mercè Amer, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, coincidim, Sr. Cardona, amb aquesta necessitat
d’incentivar la producció agrícola i ramadera de les nostres illes,
bona falta li fa, i sobretot augmentar en allò que ens referim al
valor afegit en la transformació del producte agroindustrial. La
greu problemàtica del sector -no té un any i mig- resulta ja una
pesada herència, i les circumstàncies especials que pateix
aquestes  setmanes, aquests darrers mesos, el sector ramader
confirmen aquesta necessitat de polítiques de qualitat de
producte i garantia al consumidor.

En fa esment a l’exposició de motius, de la manca de diàleg.
Aquest sí que ha de ser un compromís per motivar aquest
sector. El Sr. Gomila n’ha fet referència: hi ha un decret, aquest
decret 126/2000, d’organitzacions interprofessionals, perquè
aquesta borsa de producció agropecuària a què feia esment el
portaveu del Grup Parlamentari Popular està precisament dins
aquestes actuacions que li són pròpies. No faré esment aquí a
l’article 1, que fa referència a l’objectiu com també a les
finalitats a què ha fet esment el Sr. Gomila, però entenem des del
Grup Parlamentari Socialista que és important incentivar,
repetesc, incentivar el coneixement del sector, però entenem
que amb aquesta norma que estableix de manera reglada i
ordenada l’estructura que pot donar suport a la creació
d’aquestes  borses, sempre partint, evidentment, dels interessos
de tots aquests sectors  productors i transformadors implicats,
sí que poden tenir efecte. 

Per tant, no podem donar ara, en aquests moments, el
suport a aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer, en nom del Grup Socialista. Sr.
Cardona, vol intervenir per contradiccions? Té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, i molt breument. Miri, no parlam del mateix;
no parlam del mateix. Vull dir, compartim els objectius,
compartim els fets, però vostès, el mètode, la solució que
vostès tenen, no la compartim i explicaré per què: Perquè una
organització interprofessional no soluciona els problemes a què
m’estic referint. 

Jo els he estat parlant o jo els he estat intentar explicar -
potser és culpa meva no haver-ho explicat prou bé- que no
parlam de productors que ja estiguin inclosos dins la cadena de
producció, és a dir, pagesos que en aquests moments ja
estiguin subministrant aquest producte a les indústries, com és
el cas de l’interprofessional de la llet. En aquest problema, en
aquesta qüestió, jo no hi entr; on volíem entrar és, tot aquest
pagès que en aquest moment no té on dur el seu producte, que
està fora d’aquestes interprofessionals, que no sap on ha de
vendre, que té excessos de producció i que no té ningú que
l’assessori i ningú que l’ajudi, ni té informació de què pot
necessitar o si hi ha alguna indústria que compraria el seu
producte. 

És al revés i els posaré un exemple molt senzill: Vostès
recordaran el problema que varen tenir fa una anyada o quasi
dos amb  la sobrassada que es tornava blanca, i es va parlar i
tothom va coincidir que, bé, que això venia de la pebrera
vermella, del pebre bord, que diuen a Mallorca. Bé, aquí a
Pòrtol, a Mallorca, hi ha un petit molí que en aquest moment
està fent pebrera vermella de Mallorca; el que passa és que en
fa molt poca quantitat perquè no té ningú que li serveixi més
matèria primera. Si hi hagués un lloc on es pogués informar als
pagesos que tenen un lloc on vendre tota aquesta producció,
possiblement en lloc de sembrar cebes, que tendrien dificultats
de vendre en un moment determinat, poden vendre a aquest
molí tota la producció que tenen perquè el molí els la compraria.

No estic parlant, per tant, d’unes mesures que hagin de
prendre els sectors que estan afectats pel mateix sistema de
producció, com deia del cas que està constituït des de fa anys
a Balears de l’interprofessional de la llet, els estic parlant de
donar oportunitat als pagesos que no tenen en aquest moment
a qui vendre el seu producte o que el seu producte no té una
indústria transformadora que els el compra, els estic parlant de
possibilitat de crear noves indústries transformadores i que
aquesta gent tengui assegurada la seva producció, la seva
matèria prima. Estic parlant d’una cosa tan senzilla, i estic
parlant d’un simple ordinador i una persona que se’n cuidi,
d’això, res més.

Jo comprenc, vull dir, forma part de la potestat del Govern
i dels grups que sostenen el Govern no escoltar el discurs,
simplement llegir l’exposició de motius i llavors dir que no i jo
ho respect, però creguin que no té res a veure l’excusa que
donen amb el que nosaltres demanam.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona, en nom del Grup Popular. Amb
la seva intervenció queda substanciat aquest debat, i
procediríem a la votació d’aquesta proposició no de llei. 

Demanaria a les senyores i als senyors diputats que votin
a favor que es posin drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Gràcies.

Resultat de la votació: Vots a favor, 25; vots en contra, 29.
En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei 4503,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la creació
d’una bossa de producció agropecuària.

I amb això s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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