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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats, començarem la sessió
plenària corresponent al dia d’avui. 

I.1) Pregunta RGE núm. 1745/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a revisió de les Directrius d'Ordenació del Territori.

I.2) Pregunta RGE núm. 1746/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a increment de l'edificació en sòl rústic.

I.3) Pregunta RGE núm. 1748/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Ll amas i Márquez, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a pacte territorial.

I.4) Pregunta RGE núm. 1749/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Llamas i Márquez, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a mesures per protegir el territori.

Començam com és costum amb el torn de preguntes, però
les preguntes 1745, 1746, 1748 i la 1749, o sigui les quatres
primeres, estan ajornades en temps i forma pel Govern.

I.5) Pregunta RGE núm. 1747/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a modificació del nou Centre de Salut de Marratxí.

Per tant, la primera que tractaríem seria la 1747, presentada
per l’Hble. Diputada..., Sr. Font? 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. President, les preguntes és per què el conseller d’Obres
Públiques no és aquí? Ho dic perquè les meves anaven
dirigides al President del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, el Govern ha ajornat en temps i forma les preguntes
i el Parlament no li ha demanat per què les ha ajornades, ha fet
ús de la seva prerrogativa i el Parlament ho ha respectat. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Com deia la cinquena pregunta 1747, relativa a modificació
del nou centre de salut de Marratxí que formula l’Hble.
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Diputada Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer del Grup Parlamentari
Popular que té la paraula. 

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dels tres
nous centres de salut que té previst construir la Conselleria de
Salut dins aquesta legislatura a les Illes, Marratxí, Sineu i Sóller,
resulta que en el de Marratxí hi ha un petit problema que sembla
que no preocupa massa a la Conselleria de Salut, però al Grup
Parlamentari Popular sí li preocupa, al Partit Popular de Marratxí
també, perquè resulta que aquest petit problema és ni més ni
manco que s’està construint el centre de salut de Sa Cabana a
un solar que es troba dins el llit d’inundació del torrent Gros, el
que significa que pot haver-hi risc d’inundació. No ho deim
nosaltres, ho diuen els tècnics, un informe d’un geòleg que
consta a l’expedient de l’ajuntament diu exactament: “desde el
punto de vista hidrológico se llega a la conclusión de que el
solar destinado a la construcción del centro se encuentra
dentro del área de inundación del torrente”, afegeix: “ la
futura instalación puede verse afectada por las avenidas de
este torrente, la construcción del centro de salud dentro de
este solar supone un incremento del riesgo”.

Per tant, davant aquesta situació voldríem saber quines
mesures pensa prendre la conselleria i si pensa canviar la
ubicació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera de Sanitat té la
paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Castillo i Ferrer, miri les mesures i les previsions que la
conselleria té són sempre colAlaborar amb tots els ajuntaments,
inclòs el de Marratxí, per tal de poder concloure de forma
satisfactòria per a tots els ciutadans i també per als ciutadans
de Marratxí per poder concloure amb èxit tots els centres
sanitaris de salut, unitats bàsiques i tot el que ha programat
aquesta conselleria. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sra. Castillo té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Salom, vostè no m’ha contestat
a la pregunta que jo li he fet, ja sé que això és habitual, però jo
crec que estam davant una situació que és suficientment greu,
un centre de salut que està ubicat a un lloc allà on hi ha perill
d’inundació, fins i tot el Pla territorial parcial de Mallorca que
aquests darrers dies s’ha presentat preveu aquesta zona on hi
ha ubicat el centre de salut com a una àrea de prevenció de

riscs d’inundació. És a dir, els tècnics i tothom li diu que el
centre de salut no està ben ubicat.

Jo crec que això no fa més que confirmar el que li dic sempre
i és que a vostè l’interessa més fer-se la fotografia una vegada
estigui conclòs aquest centre de salut, perquè evidentment està
prevista la seva finalització dins l’any 2003 i abans de les
eleccions, clar, no esperava menys. Però això demostra que
vostè està més preocupada, una vegada més, amb la publicitat,
inauguracions que no realment amb la salut dels ciutadans, en
aquest cas de Marratxí. Sra. Salom, crec que això, sobretot
tenint un informe tècnic d’un geòleg tan clar com el que tenim,
hauria de menester una actuació molt concreta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera de Sanitat té la
paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Castillo, la Conselleria de Salut sempre té previst complir tots
els compromisos que ha adquirit amb l’Ajuntament de Marratxí
i que són, li ho explicaré tranquilAlament i de forma molt clara.

Miri, garantir el finançament d’1.298.186,15 euros en 4 anys.
Per altra banda prestar l’assistència sanitària, una vegada
finalitzades les obres que s’estan realitzant i d’acord amb un pla
funcional pactat l’any 2000 entre les antics responsables de
l’Insalud, l’ajuntament i la Conselleria de Salut. Aquest
protocol, Sra. Castillo i Ferrer, data de dia 9 de març del 2000 i
establia també les obligacions de l’ajuntament que jo li
explicaré. Miri, per començar l’ajuntament ha de presentar, ha
de fer i ha de responsabilitzar-se d’un projecte definitiu en un
termini de tres mesos. En segon lloc, presentar un certificat de
la propietat municipal del solar allà on s’ubicarà aquest centre
i també que aquest projecte que l’ajuntament vol dur a terme no
s’oposi al plantejament urbanístic vigent. Confiam, Sra. Castillo,
que l’Ajuntament de Marratxí pugui resoldre totes les
incidències que puguin sorgir, tal i com ha fet, li recordaré,
l’Ajuntament de Sineu, tal i com ha fet l’Ajuntament de Sant
Llorenç a Sa Coma i tal com han fet molts altres ajuntament que
han tengut problemes i que els han resolt, perquè li vull
recordar que són responsabilitat municipal. Així el conveni
signat estableix que correspon a l’ajuntament la tramitació del
projecte, les llicències, la licitació, l’adjudicació i també la
direcció d’obres.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat.
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I.6) Pregunta RGE núm. 1750/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
afirmacions sobre el Museu de Formentera.

La sisena pregunta també està ajornada en temps i forma pel
Govern.

I.7) Pregunta RGE núm. 1743/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avaluació de l'impacte de la declaració
d'inconstitucionalitat  de l'impost sobre instal Alacions que
incideixen en el medi ambient i actuacions desenvolupades.

Per tant, passaríem a la setena pregunta la 1743, relativa a
avaluació de l’impacte de la declaració d’inconstitucionalitat de
l’impost sobre instalAlacions que incideixen en el medi ambient
i actuacions desenvolupades que formula l’Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí i Plaza del Grup Parlamentari Socialista que té la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé ja ha passat un cert temps d’ençà
que el Tribunal Constitucional ens va alegrar la vida
pressupostària declarant inconstitucional aquest impost i
l’obligació que tenia aquest Govern de retornar les quantitats
cobrades, amb els seus interessos corresponents. Per tant,
passat aquest temps voldríem saber en quina situació es troben
les caixes d’aquesta comunitat en relació a aquest impost.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller d’Hisenda té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, el 30 de novembre de
l’any 2000 es va dictar una sentència d’inconstitucionalitat de
l’impost sobre instalAlacions que incidien en el medi ambient,
llei de l’any 91. Aquesta declaració d’inconstitucionalitat va
tenir un impacte directe negatiu en la situació econòmica
financera de la nostra comunitat autònoma.

Avui quan ja hem quantificat tots els efectes d’aquesta
sentència, dir-li Sr. Diputat, que en allò que fa referència al
pressupost de l’any 2001 l’impacte d’aquesta sentència ha
estat, per import de devolució d’ingressos 5.787 milions de
pessetes. Per l’import dels interessos de demora pagats 1.473
milions. Per l’import de la previsió inicial d’ingressos anulAlada
3.300 milions de pessetes. I per l’import de les anulAlacions de
contrets 13.574 milions. D’aquesta manera l’import dels
préstecs a llarg termini que en aquests moments estan
concertats arriben a la xifra de 139, 4 milions d’euros,
aproximadament uns 23.000 milions de pessetes. Això suposa
anualment un cost aproximat, sobretot el primer any de vida útil
del préstec, de 1.508 milions de pessetes.

La nostra actuació en relació a aquesta sentència va ser la
següent: ràpidament vàrem instar d’ofici la devolució de les
quantitats ingressades en concep te de principal i de recàrrec de
constrenyiment per tal d’evitar una major meditació
d’interessos de demora a càrrec de l’administració, vàrem
remetre un projecte de llei al Parlament per tal de modificar la
Llei de pressupost i concertar endeutament a llarg termini
derivat d’aquesta sentència d’inconstitucionalitat. Això era
precisament era la solució que havia pensat el Govern anterior,
perquè quan va negociar el pacte d’estabilitat pressupostària
98- 2001, va preveure aquest acord amb l’administració de
l’Estat que l’administració autonòmica estava pendent de rebre
una sentència d’inconstitucionalitat d’aquest impost, si al final
hi havia una sentència d’inconstitucionalitat el pacte s’havia de
renegociar, nosaltres vàrem intentar renegociar aquest acord.
L’administració central amb tots els escalons intermedis fins
arribar al ministre va estar d’acord en acceptar la nostra solució,
però després jo pens que una decisió equivocada i
possiblement influenciada per factors que no tenen res a veure
amb el que pugui ser una relació normalitzada entre
institucions, va fer que des del ministeri ens diguessin...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. El seu temps s’ha
esgotat. Sr. Crespí vol intervenir? Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 1744/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a mesures per millorar l'actuació de l'administració
tributària autonòmica en la gestió i liquidació dels imposts de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de
successions i donacions.

Vuitena pregunta la 1744, relativa a mesures per millorar
l’actuació de l’Administració tributària autonòmica en la gestió
i liquidació dels imposts de transaccions patrimonials i actes
jurídics documentats i successions i donacions que formula
l’Hble. Diputat Sr. Andreu Crespí i Plaza del Grup Parlamentari
Socialista que té la paraula. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. No he tornat a intervenir a l’anterior
perquè tanmateix era inútil, en tot cas ara si el conseller pot
acabar la frase en aquesta pregunta jo crec que estarà bé.

EL SR. PRESIDENT:

Si se cenyeix al temps la podrà acabar. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. L’obligació de tributar no produeix exactament una
satisfacció al tributar, són dues coses absolutament diferents.
Per això moltes vegades els ciutadans no acaben d’entendre
molt bé per què si a damunt de tributar l’Administració
tributària no li facilita les coses. El tema de successions i
donacions hi havia una sèrie de problemes d’inseguretat a
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l’hora de poder preveure quines serien les quantitats imputades
per aquestes transmissions.

Nosaltres voldríem saber si en aquest sentit s’ha produït
alguna millora, perquè els ciutadans tenguin com a mínim més
seguretat a l’hora d’estimar què li pot costar una transmissió
patrimonial o bé una donació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller d’Hisenda té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. No sé de què se’n riuen alguns
diputats del Partit Popular després del forat de 24.000 milions de
pessetes, més que riure fa plorera i encara no hem sentit ningú
que digués res de tenir el rànquing de sentències
d’inconstitucionalitat de normativa tributària autonòmica, en
tota la història del Tribunal Constitucional s’han dictat dues
sentències contràries d’imposts autonòmics, Balears té el
primer lloc del rànquing amb les dues sentències contràries.

Cenyint-me a la pregunta que m’ha fet, Sr. Diputat, dir-li que
quan vàrem presentar el Pla de modernització de l’administració
tributària ho vàrem fer en dos aspectes molt concrets, o amb
dues finalitat, reduir la pressió fiscal indirecte i facilitar el
compliment voluntari de les obligacions fiscals. Dir també que
les actuacions han estat de caràcter intens, s’ha creat una
oficina tècnica de resolució de recursos de gran complexitat i
s’ha posat en marxa un sistema que ha donat molta
transparència i molta agilitat a allò que és la valoració
d’immobles. Fins ara vostè sap que l’impost de transmissions,
successions i donacions es pren com a element bàsic per
determinar la base imposable el fet de valor real, això és una
polèmica perquè el valor real no és el valor del mercat, fins ara
els professionals que es dediquen al món d’assessoria fiscal o
gestors administratius havien reclamat uns criteris clars,
nosaltres vàrem idear un sistema que està articular amb un
disquet informàtic i també es pot baixar la de pàgina web de la
conselleria, allà on utilitzant determinats índex coeficients
públics un particular pot conèixer perfectament quin és el valor
de referència i sempre salvaguardant el drets i obligacions del
contribuent i salvaguardant també la potestat que té
l’Administració tributària autonòmica de fer una comprovació,
s’ha articulat un sistema com dic, transparent, àgil i que permet
conèixer perfectament quin és aquest valor, aquest disquet s’ha
presentat a tots els col Alectius professionals, s’ha enviat
individualment a tots els professionals i ha tengut una gran
acceptació.

En tercer lloc dir-li que s’ha reestructurat les oficines
liquidadores, vella reivindicació històrica de molts
d’administrats que fins ara no podien presentar les seves
liquidacions a les oficines liquidadores de municipi, és a dir,
quan un tributava per una transmissió d’un bé immoble situat

a Manacor, havia de presentar la documentació a Manacor.
Això que pareix tan fàcil, era una vella reivindicació històrica
que en aquests moments es pot presentar a qualsevol de les
oficines liquidadores. Tot això són exemples, amb el poc temps
que tenc per donar una resposta parlamentària, per comentar -
veig que el President ja fa senyals de temps-, per dir que anam
millorant la gestió tributària de la comunitat autònoma. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Em feia mentalment
a mi, vaig a tallar que és hora. Sr. Crespí, vol intervenir?  Moltes
gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 1751/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a tala de 88 xiprers per part de la Conselleria d'Obres
Públiques.

Novena pregunta la 1751, relativa a tala de 88 xiprers per
part de la Conselleria d’Obres Públiques, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut del Grup Parlamentari Popular
que té la paraula. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Veig que la consellera no hi és, no sé
si escolta des de fora o s’incorporarà perquè sembla que la
cerquen. Nosaltres feim aquesta pregunta, Sr. President, en
relació a la tala de 90 xiprers a la carretera de Valldemossa i la
feim perquè volem saber l’opinió de la consellera, absent,
perquè l’opinió de la Conselleria d’Obres Públiques ja la sabem,
sabem per les declaracions que ha fet el seu conseller als
mitjans de comunicació, que ha estat una decisió precipitada
del director d’obres, això sí, una decisió que no ha estat
sotmesa a cap actuació disciplinària perquè jo no sé si el
director d’obra voldria tenir la culpa, no ho sé.

S’han llevat les puces molt aviat de damunt, però... 

(Remor de veus)

Sí que sé que he de dir, però també han fet molta via a dur-
se’n els xiprers i no n’han feta tanta en dur-se’n els pins que
varen caure a causa del temporal. Nosaltres en definitiva Sr.
President, el que volem saber és quin projecte s’ha dut a terme,
amb quin estudi d’impacte ambiental, si era el projecte del 99
que aquest sí deixava una barrera lateral de 90 xiprers, arbre com
saben vostès de llarga edat. Demanam i vol saber si la
Conselleria de Medi Ambient ha exigit l’estudi d’impacte
ambiental? I si ho ha exigit, a quin projecte? I quin estudi
d’impacte ambiental ha aprovat la Conselleria de Medi
Ambient? Volem saber el que ha fet la consellera de Medi
Ambient, sembla que allò que ha fet ha estat mirar cap a una
altra banda, volem saber idò la causa d’aquesta postura de la
Conselleria de Medi Ambient tan diferent a la que han
mantingut respecte als pins de la plaça de Santa Catalina de
Palma, per què aquest silenci? En definitiva quina és l’opinió de
la consellera de Medi Ambient i a veure que pensa fer aquesta
conselleria?
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Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver...

EL SR. OLIVER I MUT:

Si em permet, quedarà al Diari de Sessions la pregunta
formulada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. El Govern vol contestar la
pregunta? Sr. Conseller de Presidència té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, dir-li que no ha fet una
pregunta, n’ha fetes moltes, estam disposats a enviar-li
l’expedient i després dir-li en nom del Govern, el conseller
d’Obres Públiques va lamentar que hagués succeït aquest fet.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. No em fiï de res d’allò que m’hagi
d’enviar el Govern, perquè tenc proves, he hagut de reclamar,
he hagut de demanar emp arament a aquest President en
repetides ocasions perquè tot el que els consellers em diuen
que enviaran a aquest diputat, encara no m’han enviat res. Li
deman una altra vegada emparament Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Per part del Govern té la paraula
el Sr. Conseller de Presidència. 

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

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Diputat, si vostè no se’n fia
és el seu problema, deu ser que vostè no és de fiar, però el que
li puc dir és que..., li puc assegurar si no li va bé enviar, li puc
dir li posarem a la seva disposició i el mateix que he dit abans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

II. InterpelAlació RGE núm. 838/02, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de prevenció de la
comunitat autònoma.

Esgotat el torn de preguntes passam al següent punt de
l’ordre del dia que és la interpelAlació 838, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de prevenció de la
comunitat autònoma. En nom del Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Guillem Camps per un temps de 10 minuts. 

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Popular presenta avui una interpel Alació al
conseller d’Interior, en relació a la política que es du a terme des
del Govern en la prevenció del risc laboral a l’administració de
la comunitat autònoma i empreses públiques. Així com conèixer,
per altra banda, la feina que s’ha fet per part del servei de
prevenció de la comunitat autònoma.

Efectivament una de les novetats de la Llei 3195 sobre
prevenció de rics laborals és que aquesta norma s’aplica també
dins les administracions públiques, per la qual cosa la llei no
només conté un caràcter legislació laboral, sinó que constitueix,
en els seus aspectes fonamentals, norma bàsica en règim
estatutari de la funció pública i també en aquest cas de les
empreses de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així idò
la vocació universal, integradora de la Llei 3195 ha de ser única
sense diferència i també coordinada i ha d’arribar a tots els
treballadors públics, sense fer cap distinció del seu règim
jurídic, per la qual cosa es regeix la seva relació de servei i
s’hauria de traduir amb una planificació de l’activitat preventiva
d’una manera per tant, integral integrada en un conjunt
d’activitats i decisions de l’Administració d’aquesta comunitat.
També, com he dit abans, importantíssima de tots els ens que
d’ella depenen i com són també les empreses públiques. Així
mateix s’ha d’entendre que d’aquesta normativa se’n deriven
haurien de ser també un benefici per als ciutadans usuaris dels
serveis i de les dependències públiques en les seves relacions
normals amb l’Administració d’aquesta comunitat autònoma.

Per tant, l’acció preventiva de l’avaluació, planificació
d’aquesta s’han d’inspirar en la Llei 3195 de 8 de novembre i en
el Reial Decret 3997, per la qual cosa s’aprova el reglament dels
serveis de prevenció. Però vet aquí que no és fins el 3 d’abril
del 2001, si no record malament, que el BOIB publica el decret
firmat pel conseller d’Interior 44/2001, per la qual cosa s’aprova
la creació del servei de prevenció de risc laboral per al personal
al servei de la comunitat autònoma. Malgrat el Govern anterior
ja l’havia enllestit i l’havia consensuat amb els funcionaris i
treballadors. Recordam que la funció d’aquest servei de
prevenció no és altre que la de proporcionar els òrgans
executius competents en matèria de funció pública, un
assessorament i un suport necessari de la funció dels rics
existents, així com identificació i avaluació del factors de risc
amb tot un seguit de programes d’acció preventiva, vigilància
de la salut del treballador, estudi i anàlisi dels accidents
laborals i malalties professionals, informació i formació en
matèria de prevenció, etcètera.
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Tota aquesta llarga primera exposició l’he feta per
comprovar com les senyores i senyors diputats, tot un Govern
d’esquerres incompleix la Llei 3195 de 8 de novembre de
prevenció de rics laborals i vostè Sr. Costa com a conseller
d’Interior n’és el màxim responsable. I per quins motius dic
açò? Primer de tot com he dit abans, perquè no és fins el 30
d’abril de 2001 quan es crea el servei de prevenció de risc
laboral, mitjançant el Decret 44/01, vostè Sr. Conseller d’Interior
va perdre dos anys. Segon, perquè constatam que en la majoria
d’empreses públiques no s’han fet els plans de prevenció que
incloguin un calendari d’actuacions generals i un relatiu a la
vigilància de la salut que a més contenguin una sèrie de
prioritats dels quals s’han de realitzar aquesta vigilància i en
casos particulars que tengui una d’específica. Tercer, perquè
vostè Sr. Costa, està incomplint sistemàticament el pacte
subscrit per la comissió paritària de prevenció de riscs laborals
de l’Administració de la comunitat autònoma, que es va
publicar en el BOIB de 30 de gener de 2001, fa més d’un any. El
servei de prevenció no compta actualment amb recursos
humans adequats, ni en la seva distribució geogràfica
d’aquests, ni amb les unitats bàsiques de salut pertinents i per
suposat amb els mitjans materials i tampoc res sabem de les
partides pressupostàries.

Recordi Sr. Conseller d’Interior que el servei de prevenció
de risc laboral per al personal del servei de la comunitat
autònoma ha de constituir una unitat orgànica específica de
caràcter interdisciplinar. Per tant, hi ha tres seccions, la secció
de medicina del treball i jo li deman quants tècnics, metges amb
titulació de medicina del treball i diplomatura amb medicina
d’empresa integren aquesta secció i també quants especialistes
ATS d’empresa hi ha en aquesta secció de medicina del treball?
I com es distribueix per zones aquest personal? Quants n’hi ha
a Palma, a Manacor, a Inca, a Menorca i Eivissa i Formentera?

Secció de seguretat en el treball, higiene industrial,
ergonomia i sociologia aplicada. Quants tècnics de nivell
superior hi ha en la seguretat en el treball? Quants tècnics de
nivell superior hi ha en higiene industrial? Quants ergònoms?
I Com es distribueix també per zones? És a dir, Palma, Manacor,
Inca, Menorca i Pitiüses i quants tècnics amb titulació de nivell
intermedi en prevenció, és a dir, 300 hores, hi ha en aquesta
secció? Dins la secció administrativa com la té organitzada? És
a dir, si hi ha un cap de secció, quina titulació té, etcètera. I de
mitjans materials, està dotat el servei de prevenció dels mitjans
materials mínims i equipament necessari per efectuar les
mesures d’anàlisi i assaig d’avaluació? Està dotat el servei de
prevenció dels recursos mínims amb especialitat d’higiene
industrial? Obtenció de dades, sap quants d’accidents laborals
hi ha hagut a la comunit at autònoma específicament de greus,
lleus referits a empreses públiques, a l’administració en els seus
diferents àmbits? S’ha realitzat el Pla de prevenció general i un
d’específic per a cada empresa pública? Actua el servei de
prevenció de la comunitat autònoma amb modalitat de pròpia,
o es sustenta amb aliens? Ha acreditat la Conselleria de Treball
que aquest servei públic reuneix els requisits establerts
reglamentàriament d’acord amb la llei i el decret de prevenció?
La Conselleria de Sanitat ha aprovat prèviament quan són
aspectes de caràcter sanitari? 

Açò tot ve resumit després i li diré que per acabar i per
ilAlustrar tot el que he dit, jo només li vull donar dos exemples
de flagrant incompliment de la Llei 3195 de prevenció de riscs
laborals. Un exemple de fa poc i un exemple de fa més estona,
dos anys. Dia 21 de febrer d’enguany la comissió
d’investigació sobre el sinistre del tren dels Serveis Ferroviaris
de Mallorca a l’estació de Sa Pobla, deia que només va ser
motivat per una fallida humana, però resulta curiós que el Sr.
Quetglas reconegués que incrementaria les mesures de
seguretat, en què quedam? Error humà o manca de mesures de
seguretat? Per la seva part el Sr. Santos, un espavilat gerent
que hi ha a Serveis Ferroviaris de Mallorca no donava
importància al fet que l’empresa no comptàs amb un Pla de
prevenció de risc laboral, en canvi denunciava que el comitè de
salut laboral no s’havia reunit des de feia més d’un any i mig,
acusant a l’empresa d’incompliment de la Llei 3195 de prevenció
de riscs laborals.

Un altre cas, aquest de dia 15 de desembre de l’any 2000, la
consellera de Medi Ambient remet al Grup Parlamentari Popular
un informe d’IBASAN sobre la situació de les estacions
depuradores instalAlades a Menorca, els llegiré només un petits
paràgrafs que són molt curiosos. Alaior, mesures de seguretat
i de control d’incendis són insuficients, quadres elèctrics i de
control, els cables elèctrics estan mal instalAlats amb perill de
xoc elèctric per contacte accidental i molt deteriorats per l’efecte
d’humitat i l’àcid sulfúric. A Es Mercadal, falten instalAlacions
de seguretat i contra incendis, quadres elèctrics i de control,
situació deficient del quadre elèctric, falten mesures de
seguretat i de control d’incendis. Sant Climent, quadres
elèctrics i de control falten mesures de seguretat, les
instalAlacions de seguretat i contra incendis són insuficients.
Cala Galdana, les instal Alacions de seguretat i contra incendis
són insuficients. Ciutadella nord, instalAlacions i seguretat i
contra incendis són insuficients, quadre elèctric i de control i
seguretat molt precària, etcètera, etcètera.

Resumint, allò que deia abans, no s’ha pres cap tipus de
mesures preventives. Per tant, s’incompleix l’article 21 sobre
riscs greus imminents, s’incompleix l’article 23 sobre avaluació
i mesures de protecció, per la qual cosa li són aplicables l’article
48 sobre infraccions molt greus. Dos casos clars per dur a la
fiscalia, cosa que al Sr. Grosske ara absent li agrada molt,
esperam que el cel els faci complir la llei igual per a tothom, no
defraudin aquesta cambra.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps per la seva intervenció en la
interpelAlació. Per part del Govern el Conseller d’Interior té la
paraula per respondre. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Una de
les màximes prioritats de la Conselleria d’Interior ha estat donar
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compliment als drets bàsics dels treballadors i de les
treballadores d’estar protegits i garantir-los unes condicions de
treball segures, amb atenció especial a la prevenció i a la
vigilància de la salut, a la protecció de la confidencialitat i al
respecte a la intimitat.

És voluntat d’aquest govern donar compliment a allò
establert a la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, i al
Reial Decret 39/97, pel qual s’aprova el Reglament de serveis de
prevenció. Com bé coneixerà el diputat del Grup Popular, el Sr.
Camps, no és en absolut una tasca senzilla. Ben al contrari. La
majoria de les administracions de les comunitats autònomes
han dut a terme una àrdua tasca per constituir els serveis de
prevenció. L’administració del Govern de les Illes Balears no és
una excepció; la tasca feta des de l’any 99 fins al dia d’avui
demostra clarament que la nostra administració està posant uns
fonaments sòlids en matèria de prevenció de riscos laborals. Tal
vegada no anam tan aviat com desitjaríem, però no volem
començar la casa per les teulades, ho reiter, no volem començar.

Voldria esmentar la situació en què es troba el Servei de
Prevenció de Risc Laboral l’any 99. Era un servei infradotat que
disp osava només d’un metge especialista en medecina de
treball i dues infermeres. Repetesc: l’any 99 era un servei
infradotat que disposava només d’un metge especialista en
medecina de treball i dues infermeres, Sr. Camps. Era també un
servei sense dotació i no cobria les altres tres branques de la
prevenció de riscos laborals: seguretat, higiene i ergonomia.
Igualment restaven pendents de fer les passes legals per crear,
mitjançant decret, el Servei de Prevenció.

Davant d’aquesta situació la Conselleria d’Interior entengué
que no havia de perdre ni un minut i que havia de posar-se en
marxa per assumir les responsabilitats que li encarregava
l’ordenament jurídic. Així, d’acord amb la Llei 31/95, de
prevenció de riscos laborals, i el Reial Decret 39/97 i cercant el
màxim consens amb els agents sindicals i representants dels
treballadors, com a primera passa es constituí la comissió
paritària de prevenció de riscos laborals, Acord de govern de
3 de novembre del 2000, BOIB 148. Respecte a preacords que
vostès van deixar, que almenys li he de dir que a la meva
conselleria no em vaig trobar res, ni d’això, ni de res més.
També amb el consens sindical es pactà la creació del Servei de
Prevenció de Riscs Laborals per al personal al servei de
l’Administració de les Illes Balears, el qual fou aprovat pel
Decret 44/2001, i el Decret 105/2001, de 20 de juliol, pel qual
s’aprova la modificació de l’article 9 del decret esmentat
anteriorment.

S’han constituït també gairebé tots els comitès de seguretat
i salut: SERBASA, GESMA, IBAS, Obres Públiques, actualment
transferit als consells insulars, conselleries agrupades,
Educació, funcionaris de la resta de les conselleries. Li he de dir
que tots aquestes mencions que he fet de constitució dels
comitès de seguretat no es constitueixen en una sola reunió, és
un treball intens d’un magnífic equip que ho ha estat fent
durant tot aquest temps. Es preveu que aviat es constitueixin
els comitès de seguretat i salut per als funcionaris docents
d’Educació, repartits un a cada illa i amb 8 membres a Mallorca,
4 a Menorca i 5 a Eivissa. Igualment la Comissió de Coordinació

de Riscs Laborals també ha estat constituïda i ha aprovat el seu
funcionament intern el 12 de juliol del 2001; així l’Administració
assumeix el paper que li pertoca en matèria de prevenció de
riscos laborals.

Aquestes iniciatives han anat de la mà de tot un seguit de
mesures empreses també des de la Conselleria d’Interior per
dotar de personal el Servei de Prevenció i cobrir les quatre
branques o seccions de la prevenció: medecina del treball,
seguretat, higiene i ergonomia. En aquest sentit s’han convocat
proves selectives per cobrir amb caràcter d’interinitat les places
vacants de tècnics superiors i tècnics de grau mitjà en
prevenció dels riscos laborals. S’han ofert a les oposicions una
plaça de tècnic superior i tres de grau mitjà. S’han dotat vuit
places corresponents a tècnics superiors i tècnics mitjans en
prevenció de riscos laborals. Confiam que en la propera
convocatòria d’oposicions es cobreixin les places dotades però
vacants que té actualment el Servei de Prevenció, i per dotar el
Servei de Prevenció dels mitjans tècnics i materials necessaris,
així com d’unes dependències per prestar el seu servei i al qual
puguin incorporar-se els nous professionals. S’han
confeccionat els plànols per el condicionament de l’antiga
cuina de l’Hospital Psiquiàtric mentre s’espera que el nou local
estigui plenament operatiu, i per engegar el servei s’han
habilitat alguns despatxos del pavelló de recepció de l’Hospital
Psiquiàtric perquè els tècnics de prevenció puguin exercir les
seves funcions. 

Confiem que abans que finalitzi la legislatura les obres
estiguin ja enllestides i que el Servei de Prevenció pugui
desenvolupar la seva tasca amb tota normalitat. La voluntat és
que el Servei de Prevenció assumeixi enguany la vigilància
específica de la salut de tots els treballadors de l’administració
del Govern de les Illes Balears i de les institucions autònomes
que hi depenen.

Amb això vull dir que és voluntat d’aquest govern assumir
el màxim de funcions que tenen encomanades les comunitats
autònomes en matèria de prevenció de riscs laborals dels
treballadors al seu servei. Si ens comparam amb altres
comunitats s’evidencia de forma clara aquesta assumpció del
màxim de competències i, comparats amb les altres comunitats,
un dels nostres majors handicaps és la dispersió geogràfica de
la nostra administració i la nostra fins a triple insularitat. Per
tant, les mesures que s’emprenen compten amb dificultats
afegides per aquesta particularitat. Ara bé, com no podia ser
d’altra manera el Servei de Prevenció exercirà les seves
funcions de manera descentralitzada. Així Eivissa i Formentera,
Menorca, Inca i Manacor, a més de Palma, comptaran amb
delegacions del Servei de Prevenció que inclouran unitats
bàsiques de salut i un tècnic de prevenció; des de Palma es
coordinarà la funció del servei d’àrees tècniques i mèdica.

Pel que fa a la feina feta pel Servei de Prevenció de Riscs
Laborals he de dir, en primer lloc, que ens congratulam de la
tasca realitzada per l’equip amb què comptam. Així, i pel que fa
a l’àrea tècnica en matèria de seguretat, higiene i ergonomia, el
Servei ha orientat les seves actuacions en matèria formativa, en
avaluació de riscs laborals, en l’elaboració d’informes i en
l’anàlisi d’accidents laborals, abastant totes les conselleries del
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Govern. Des de l’1 d’octubre del 2001 fins al 28 de febrer del
2002, de manera més detallada, s’han impartit els cursos a
través de l’IBAP, l’Institut Balear d’Administració Pública, de
prevenció de riscs laborals, i s’han elaborat recomanacions com
a mesura de prevenció per al personal de neteja. Igualment
s’han impartit cursos de primers auxilis i vigilància de la salut
de 50 hores, s’han fet avaluacions inicials de riscs laborals als
hospitals General, Psiquiàtric i Joan March, a la Conselleria de
Presidència, la d’Hisenda i la de Benestar Social; s’han realitzat
11 informes de llocs de feina a diferents centres de treball, s’han
realitzat informes ergonòmics a diferents centres de treball,
s’han realitzat 24 informes de personal previs a les revisions
mèdiques específiques, s’han analitzat i investigat diferents
accidents laborals produïts en el període esmentat, des de l’1
d’octubre del 2001 fins al 28 de febrer del 2002.

Pel que fa a l’àrea mèdica de vigilància i salut de l’any 2001
s’han emès 16 informes relatius a procediments de canvi o
adaptació de llocs de feina per motius de salut, s’han
administrat 359 vacunes d’hepatitis B, s’han realitzat 56
revisions específiques, s’han gestionat 889 revisions mèdiques
generals, s’han atès 437 consultes mèdiques i 591 consultes
d’infermeria, s’han invest igat 134 accidents i s’ha fet el
seguiment de 31 accidents biològiques. M’ha fet una pregunta:
s’han investigat 134 accidents. S’han fet dues investigacions
epidemiològiques  de  tuberculos i  pulmonar ,  98
introdermoreaccions i 21 plaques de tòrax. 

Podria anar-li esmentant moltes de les feines que s’han fet
però, vist l’exposat fins ara i amb tota la humilitat del món, com
a conseller d’Interior em sent molt satisfet de la feina feta. Ara
bé, manca molt encara pel que ens queda per aconseguir perquè
funcioni amb normalitat el Servei de Prevenció de riscos
laborals, i aconseguir també prevenir i evitar els riscs laborals
d’una manera adaptada a cada lloc de treball i a les
característiques de les persones, i a l’activitat concreta que
desenvolupen, però la línia marcada, sincerament, crec que és
l’adequada.

Li faré una reflexió, sense cap connotació, però el nivell al
qual estàvem el 99 ha marcat tota una feina per posar els
ciments necessaris perquè puguem tenir a final de legislatura un
servei de prevenció com a mínim igual que les altres comunitats
autònomes o amb el mateix nivell que aquelles que avui, dins
l’Estat espanyol, estan millor de tot.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior, per la seva
intervenció. Grups que vulguin fixar posició? Sra. Hernanz, en
nom del Grup Socialista té la paraula.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, desde
luego éste es un tema que preocupa al Grupo Parlamentario
Socialista, y preocupa porque consideramos que el derecho de
los trabajadores en el ámbito laboral a la protección de su salud

y su integridad es un derecho recogido en la Constitución
española y es un derecho fundamental de los trabajadores, y lo
es también el ámbito de las administraciones públicas y,
también, porque existía desde el 95 la obligación de dar
cumplimiento a lo establecido por la Ley de prevención de
riesgos laborales; también dar cumplimiento al Real Decreto por
el cual se aprobaban los reglamentos del Servicio de
Protección, y nos preocupaba, nos preocupaba mucho, que
desde la aprobación de estas leyes pues poco o nada se
hubiera hecho desde el gobierno de esta comunidad autónoma,
porque hay que recordar, y ya lo ha mencionado el conseller,
que el anterior gobierno del Partido Popular se limitó a..., existía
un médico especialista en medicina del trabajo, dos enfermeras
y ni siquiera el Servicio de Protección estaba legalmente creado.

Como digo nos preocupaba muchísimo la situación y, por
eso, una vez a partir del 99 es un tema en el que se ha hecho
especial hincapié. Hemos oído cómo se ha desarrollado todo
este mandamiento legal con la creación de una comisión
paritaria de prevención de riesgos laborales en noviembre del
2000, la creación del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales para el personal de la Administración de las Islas
Baleares en marzo del 2001, la constitución de los comités de
seguridad y salud de la mayoría de empresas públicas,
SERBASA, IBAS, Obras Públicas, etc.; se ha creado la
comisión de coordinación de riesgos laborales, también en julio
del 2001; se ha dotado este servicio de prevención de recursos
humanos creando una serie de plazas, que unas se han cubierto
ya y otras esperamos que se cubran, como decía el conseller, en
próxima convocatoria, también de recursos técnicos y
materiales. Recuerdo: recursos humanos y recursos técnicos y
materiales que antes no existían en un servicio de prevención
que antes no existía. Por lo tanto no sólo se ha creado este
servicio de prevención, sino que según hemos podido
escuchar se ha dotado, y además está previsto a lo largo de la
legislatura descentralizarlo. Hemos oído también cómo este
servicio de prevención de reciente creación ha realizado ya una
serie de trabajos importantes. 

Por lo tanto creemos que afortunadamente la situación ha
cambiado mucho desde el 99 y no ha sido una cuestión de la
aparición de un nuevo cuerpo legal que obligara a algo que
antes no se estaba obligado. La ley existía desde el 95, el
anterior gobierno del Partido Popular no había tenido la
voluntad política de darle cumplimiento, entendemos que
porque era un tema que no le preocupaba, y a este gobierno
progresista sí le ha preocupado y por lo tanto ha dado toda una
seria de pasos destinados a dar cumplimiento y a garantizar la
seguridad de los trabajadores de la Administración.

Por lo tanto creemos que era únicamente un tema de
voluntad política, voluntad que sí ha demostrado este
gobierno. Creemos que esta interpelación es una gran
oportunidad para poner eso de manifiesto; no comprendemos
muy bien cómo el Partido Popular puede actuar con esa
amnesia histórica pretendiendo que aquí hasta el 99 pues no
sabemos quien gobernaba pero gobernaba el Partido Popular,
y por lo tanto en el 99 nos encontramos en la situación que nos
encontramos. Se está haciendo mucho trabajo, muy rápido,
evidentemente todavía queda mucho por hacer porque si
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llegamos al 99 en esa situación pues habrá que remontarla, pero
de lo que hemos oído aquí, de las explicaciones del conseller de
la creación del servicio, de su dotación, de la actividad que está
realizando, creemos que el trabajo es muy satisfactorio y por lo
tanto, repito, se trataba de un tema de voluntad política, este
gobierno está demostrando con hechos cuál era su voluntad
política y afortunadamente esperamos que a lo largo de esta
legislatura podamos remontar la situación en la que nos dejó el
gobierno del Partido Popular. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Hernanz. L’autor de la interpelAlació, el
Sr. Camps, té la paraula, si vol intervenir.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, vostè ja a la primera exposició ens ha dit tot el que
nosaltres ja sabíem, jo ja li ho havia comentat, però crec que hi
ha una sèrie d’equivocacions que abasta la normativa de la Llei
31/95, que efectivament es va fer pública el 95 i després el
decret que la desenvolupa, el desembre del 97. Per tant abans
no hi havia cap obligació ni estava previst cap servei públic de
prevenció de risc laboral.

Però és que vostè ha perdut dos anys. Vostè, amb tot el que
ha fet i des que l’ha creat, no ha duit a terme res. Digui’m
quantes empreses hi ha que han fet l’avaluació de risc, que el
Servei de Prevenció ha fet l’avaluació de risc. Digui’m quantes
empreses de la comunitat autònoma, enumeri-me-les, han fet el
pla de prevenció de risc laboral. Digui’m si aquests dos casos
que jo li he dit ara, si Serveis Ferroviaris de Mallorca tenen o no
tenen el pla de prevenció laboral; si el comitè es reuneix o no es
reuneix; si està constituït o no està constituït. Comissions
Obreres diu que no; vostè no em diu res. Digui’m a veure si
l’IBASAN a totes les depuradores estan d’acord els quadres
elèctrics i no tenen el perill de xoc que diu l’auditoria que
IBASAN ens va remetre, a nosaltres; no ho deim nosaltres, ho
diu vostè. O és que després la prevenció que tant li preocupa
no interessa a les altres zones?, no interessa a Menorca?, no
interessa a Mallorca?, no interessa a Eivissa i Formentera? Per
què ha de tardar tant a posar els serveis de prevenció de risc
laboral a les zones pertinents?, per quin motiu? Jo no n’hi veig
cap.

A més hi ha tota una sèrie de qüestions importantíssimes,
que vostès han rebut les transferències d’Educació, les ha
rebut la comunitat autònoma, i en Sanitat, i aquí hi ha tot un
camp de medecina laboral. Què han fet en medecina laboral?,
quines bases posen per a aquestes malalties que es produeixen
de cada vegada més, noves?, quins projectes i quines
connotacions impulsen? Quina és la importància que té
Agricultura, amb el conseller absent, Indústria i Comerç, amb el
conseller absent, Medi Ambient, amb la consellera absent, el
conseller de Treball, conseller absent, que tant els preocupa
aquesta prevenció de risc laboral i que segons la Constitució
tant hem de tenir tots el deure de garantir? On és, idò, aquesta
política tan coherent, tan coordinada que realment vostès
mateixos són els primers que no compleixen? 

Vostès no compleixen quan haurien de ser nord i guia per a
les altres empreses de la comunitat autònoma particulars, que
després sí que hi ha un desgavell i hi ha una pressió total i
absoluta, que l’empresari és el gran culpable, que l’empresari és
aquell que ho ha de tenir tot i l’empresari és aquell que realment
ho ha de tenir tot aclarit, i si no al fiscal, i si no multes
milionàries. En canvi vostès jo he dit casos concrets i no fan
res de res, ni ho estalvien, ni ho corregeixen. 

Per tant jo crec que estam davant una situació per part del
Partit Popular que ens preocupen moltíssim aquestes
qüestions. Tant és així que seguim amb molt d’interès i amb
molta activitat tots els treballs de la comissió no permanent de
riscs laborals i que allà es treuran moltíssimes conclusions, per
què?, perquè a la nostra comunitat autònoma es creïn els llocs
de feina adequats i, a més de crear-se, que tenguin seguretat i
siguin segurs. I ens preocupa també que dins aquest àmbit
estricte de l’Administració de la comunitat autònoma no sigui
així perquè realment no s’ha fet i s’ha avançat molt poc des que
s’ha constituït el febrer del 2001 el Servei de Prevenció de Risc
Laboral.

Per tant jo crec que totes aquestes qüestions s’haurien de
posar com a prioritat, com a primícia, i vostè el que hauria de fer
és tirar endavant amb les partides pressupostàries, que tampoc
no m’ha dit quines partides pressupostàries tenien per fer i
complir tot el conveni que vostès van subscriure amb el comitè
pertinent.

Per tant jo crec que manca molt a fer, la conselleria hauria de
ser nord i guia, com he dit abans, de les altres empreses de la
comunitat, que sigui punt de referència obligat i que el
conseller de Treball no vagi tant a perseguir les empreses
privades quan a ca seva encara té un bon feix a resoldre. Per
t ant jo li recoman, a vostè, que telefoni al seu telèfon
d’emergència, l’u-dos-tres..., o u-u-dos, i denunciï la seva
pròpia política d’ineficàcia dels serveis de prevenció de la
comunitat autònoma. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. Para contraréplica tiene la palabra el Sr.
Conseller de Interior. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, la diferència entre el govern progressista, aquest
govern, i l’anterior és una qüestió de voluntat política respecte
al Servei de Prevenció de Riscos Laborals. No s’han complert
t ots els objectius, queda molt per fer. La diferència és que
abans aquest servei no existia i ara existeix, i això és un fet
qualitativament molt important a tenir en compte.

Jo, si vol, entraré en els punts febles d’aquest servei, que
vostè no hi ha entrat. Miri, quin és el punt feble?, que en



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 93 / 7 de maig del 2002 4027

 

aquests moments no hem pogut cobrir ni dotar totes les places
que realment tenim dotades, o no hem pogut ocupar totes les
places dotades, i això ens ve per una mancança i ens produeix
una disminució de..., només tenim cobert un 33% del personal.
Però li vull explicar amb tota claredat que aquesta dificultat no
és una dificultat del Govern de les Illes Balears, és una dificultat
que el nombre d’especialistes que surt dins tot l’àmbit de
l’Estat espanyol són 100 persones aproximadament, i això,
evidentment, dificulta d’una forma substancial i important que
un pugui posar amb tots els efectius i els recursos humans
aquest servei de prevenció de riscos laborals.

Per tant tenim totalment detectada quina és la problemàtica
quant a una qüestió plantejada per vostè que és el que afecta
als recursos humans. Per això a les pròximes oposicions
esperam poder dar unes places definitives, que no tenguin un
caràcter precari o temporal mitjançant interinitat, i que puguem
cobrir aquestes places.

Però feia una referència a la voluntat política. Mentre aquest
govern crea i dota places per al Servei de Prevenció de Riscos
Laborals, vostès no en creaven ni en dotaven cap perquè no
entrava dins la voluntat política que aquest servei funcionàs,
i vostè crec que tenia responsabilitats clares en matèria de
treball. No sé si a la Sra. Pilar Ferrer li va exigir, des de la seva
responsabilitat de Govern, el que avui m’exigeix a mi, i això el
debilita o crec que, a vostè, el posa en una situació bastant
difícil. 

Però no és d’estranyar la posició del Partit Popular. Ja tenen
presentada la mateixa qüestió en comissió respecte a Sanitat. O
és que abans de l’1 de gener no ho sabien?, o vol que li digui
quin és el servei que va transferir l’Estat en matèria de servei de
prevenció de riscos laborals?, que havia d’anar per l’annex 1 i
havien de tenir un doble de dotació d’aquests serveis? Vol que
li ho expliqui? A l’illa de Mallorca tres metges, tres infermeres,
un tècnic superior de seguretat, un d’higiene i un d’ergonomia.
A Menorca un metge especialista, un tècnic superior i una
infermera. I a les Pitiüses un metge, un tècnic de grau mig i una
infermera. Per tant jo amb això el que li vull posar de manifest és
que hem de tenir la voluntat clara de saber parlar de riscos
laborals sempre, i no només ara que s’ha produït una
transferència i fins ara no n’havíem parlat, i supòs que d’aquí
a la setmana que va ja exigiran a la consellera de Salut que està
infringint l’ordenament jurídic perquè ho té infradotat.

Per tant el cinisme parlamentari no és acceptable, i això és el
que d’alguna manera els vull venir a posar de manifest. Si
vostès volien en Salut un servei de prevenció de riscos
laborals, l’haguessin exigit al ministeri, i m’és fàcil parlar de la
meva companya de govern, la consellera Salom, però també li
vull dir el mateix: vostès, en el que són els funcionaris de la
CAIB no varen deixar consolidat res. Mentida. Un metge, dues
infermeres, un servei no creat.

Però m’ha demanat sobre les empreses públiques, i no
voldria que quedàs, fruit de la seva intervenció, una cosa que
no correspon a la realitat. Les empreses públiques contracten
en seu propi servei i generalment són mútues, excepte GESMA
que té un servei propi. El SFM la Mútua Balear. Podria anar

dient totes les empreses o mútues que estan realitzant aquest
tipus de servei, però li dic que quasi totes tenen un servei
contractat per realitzar-lo, i queda a la seva disposició tota la
documentació per facilitar-li i perquè no en tengui cap dubte.

Jo de totes maneres, Sr. Camps, li he d’agrair que vostè hagi
posat, encara que sigui mitjançant una interpelAlació, el tema del
Servei de Prevenció de Riscs Laborals sobre la taula, o a la sala
de plens de la primera institució de les Illes Balears. Crec que a
totes les institucions ens queda molt per caminar en matèria de
prevenció de riscs laborals. Li vull dir que el compromís del
Govern i el meu personal com a conseller d’Interior és de tendir
a ser un mirall on les empreses privades, el sector privat pugui
veure que el Govern de les Illes Balears és el primer que exigeix
el compliment de la normativa de la llei del 95 i del decret del 97,
però també li diré una altra cosa, Sr. Camps. Vostè sap
perfectament, i n’hi he fet esment a la meva primera intervenció,
que és un tema complex i que no es dota ni es crea el servei
només en un dia. La pregunta és si el Servei de Prevenció de
Riscos Laborals que ha posat en marxa aquest govern està o no
caminant pel bon camí; estic convençut que sí però li puc dir
una altra cosa, no hem caigut en la temptació d’altres
comunitats autònomes d’externalitzar el servei, que correspon
bastant amb les comunitats autònomes governades pel Partit
Popular. Nosaltres hem volgut crear un servei propi com no
podia ser d’altra manera amb un govern progressista, però si
féssim un quadre comparatiu podríem veure que a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, els treballadors públics de la
comunitat autònoma de les Illes Balears tenen uns dels millors
serveis de prevenció de riscs laborals.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. 

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 401/02, presentada
pel Grup Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
taxes en el transport marítim interinsular.

Acabado este punto pasaríamos al siguiente, que es una
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a les taxes en el transport
marítim interinsular. Per a la seva defensa té la paraula el Sr.
Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. El problema del transport a les nostres illes és una
qüestió que apareix molt sovint als mitjans de comunicació i és
present per motius diversos. El primer, és perquè és una qüestió
essencial per a qualsevol illenc i que, quan no es poden
desplaçar per terra o en tren o en cotxe, fa imprescindible l’ús
de l’avió o del vaixell; per açò qualsevol tema que afecta
aquests dos tipus de transport sol tenir unes repercussions
importants a l’opinió pública, ja sigui una pujada de tarifes de
les companyies aèries, ja sigui per l’aplicació de mesures que
preveu el règim especial de les Illes Balears sobre descomptes
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de residents en el transport interinsular o de les illes amb la
península, quan s’incrementa el descompte per viatges entre
illes i entre illes i la península -que va ser aprofitat, vull
recordar, per les companyies aèries per incrementar de manera
molt substancial el preu de les seves tarifes; i el que havia de
ser una bonificació del 33% en el preu del bitllet, vam veure
com d’un descompte que havia d’arribar gairebé a les 2.000
pessetes, tant just va arribar a les 200 en comparació a la tarifa
anterior.

El problema del transport no és un problema que afecti
només els que viatjam, sinó que afecta tota la societat, perquè
és tota la societat la que pateix aquests increments que després
es veuen repercutits en el preu dels productes transportats,
encarint les importacions dels productes que venen cap a
Menorca i les exportacions dels productes elaborats a les Illes
Balears. Hem vist com després dels atemptats de l’11 de
setembre hi ha hagut una carrera per a la seguretat, i tothom
relacionat amb el transport ha aprofitat per incrementar preus,
en teoria per prendre més mesures de seguretat, i també hem
vist com a les instal Alacions terminals de transport també s’ha
aplicat aquesta nova taxa; l’última d’aquestes taxes la va
aprovar el Parlament de l’Estat amb la Llei d’acompanyament
dels Pressuposts Generals de l’Estat; una taxa que,
curiosament, en el projecte inicial del Govern no hi era i que va
ser introduïda mitjançant una esmena, presentada pel Partit
Popular, en el seu tràmit en el Senat, creant unes taxes de
seguretat en el passatge que afecten les illes, és la portuària, ja
que també se’n van aprovar de ferroviàries i, evidentment,
aquestes no ens afecten perquè l’Estat no té trens a les Illes
Balears. La taxa portuària suposa un euro si els passatgers
venen en règim de creuer, i 0,2 si és en règim de passatge. En
els vehicles, 1 euro en els cotxes i 2 euros en els vehicles de
càrrega, d’autobusos i de transport colAlectiu.

En aquests darrers plenaris d’aquest Parlament i per
iniciativa del Grup Socialista, veiem una sèrie de proposicions
no de llei, referides totes elles al compliment del règim especial
per a les Illes Balears i exigint al Govern de l’Estat que compleixi
el que les lleis de l’Estat preveuen. Pel que fa al règim especial,
en un dels punts que s’ha començat a tenir alguna iniciativa
eren les ajudes al transport de mercaderies que, malgrat que la
burocràcia que s’ha de fer per aconseguir aquests ajuts, s’ha
aconseguit que es posés en marxa. Idò bé, amb aquesta nova
taxa aquests ajuts que preveu el règim especial per a Balears
queden totalment invalidats, ja que obligarà a les navilieres a
pagar envoltant els 500 milions de pessetes, uns 3 milions
d’euros, que cobra l’administració de l’Estat, mentre que les
previsions pressupostàries per la compensació a la insularitat
tant just arriba als 300 milions d’euros, 300 milions de pessetes,
1,8 milions d’euros. Açò vol dir que amb aquesta taxa els
ciutadans de les Illes Balears pagaran amb escreix el que rebran
després per compensar la insularitat en el transport de
mercaderies.

Una lectura més acurada d’aquesta taxa, comprovem que
s’haurà de pagar a l’hora de pujar i a l’hora de baixar dels
vaixells, per tant en el transport entre dos ports de l’Estat
aquesta taxa s’haurà de pagar dues vegades. Curiosament, a
diferència de la taxa de seguretat ferroviària, que només s’aplica

per trajecte i no per estacions de pujada o d’arribada; per tant,
un ciutadà que vagi en tren, pagarà una única vegada aquesta
taxa, dues vegades si és un viatge d’anada i tornada, mentre
que els que ho facin per transport marítim, si és un viatge
d’anada i tornada l’hauran de pagar quatre vegades; és a dir
que costarà 0,8 euros, i, si porta el cotxe, seran 4 euros més.

Aquest és un impost que afecta les mercaderies, el turisme
de creuers i, sobretot, el turisme nacional, que és el que utilitza
més el vaixell i aprofita així per traslladar el seu cotxe. I és curiós
que sectors que han fet, nosaltres entenem, tanta demagògia
amb la taxa, amb l’ecotaxa que ha posat aquest Govern, que
afecta també el turisme, ara, amb aquesta nova taxa que posa el
Govern de l’Estat, no diguin res. Açò a nosaltres ens demostra
que la taxa és combat en funció de qui la posa i no tant amb el
cost que aquesta taxa suposa.

Per açò demanam que aquest Parlament solAliciti, insti el
Govern de l’Estat a excloure dels viatges entre illes i entre illes
i la península aquesta nova taxa de seguretat portuària.
Proposta que estam ben segurs que tendrà el suport de tots els
grups d’aquesta Cambra.

Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista. Grups que vulguin intervenir? Sr.
Cànoves, en nom del Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. En primer lloc, per anunciar la nostra posició favorable
a la proposta del Grup PSM-Entesa Nacionalista. El Grup
Parlamentari Socialista considera que la implantació d’aquesta
taxa portuària de seguretat, justificada en els esdeveniments del
passat 11 de setembre, hauria de conduir indefectiblement a
l’oportuna revisió a l’alça dels percentatges de reducció,
derivats del règim especial de Balears. Però com que el Govern
de l’Estat si ens ha ensenyat qualque cosa és que desconfiem
de l’aplicació i efectivitat del REB, sembla més prudent, com
demana el proposant, solAlicitar que s’exclogui aquesta taxa.
Ara bé, el racional, com he dit abans, seria revisar a l’alça els
percentatges de reducció.

L’article 3 de la Llei de règim especial de Balears disposa,
com tots vostès saben, que es concedirà als residents de
Balears una bonificació del 33% en les tarifes de serveis de
transport marítim en trajectes directes entre les illes i la resta del
territori estatal. Per la seva banda, el Reial Decret 255/89,
modificat pel Reial Decret 1291/99, fixa un 10% en el descompte
aplicable en el cas que el transport marítim sigui el transport
interinsular. Per corregir la diferència, per a nosaltres no
justificada, entre els descomptes del transport aeri interinsular,
un 33%, i el transport marítim interinsular, un 10%, mitjançant
Decret autonòmic 57/99, de 28 de maig, es va establir un règim
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de subvenció a càrrec dels pressuposts autonòmics per arribar
a una subvenció del 33%, és a dir, equiparant-los. Així mateix,
el Decret autonòmic 115/2000, de 21 de juliol, ha regulat una
subvenció addicional a l’anterior, del 39%, un total del 72% en
els trajectes entre Eivissa i Formentera i viceversa, atenent la
circumstància de la doble insularitat.

A la reunió de consellers d’Hisenda i Pressuposts i d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports amb el Ministre de Foment el
passat 22 d’octubre, on hi participà, per cert, el cap de
l’oposició, el Sr. González Ortea, es va posar de manifest la
manca de sentit d’aquesta diferència de subvencions entre el
transport marítim i l’aeri i, en concret, d’acord amb l’article 5 de
la Llei del REB, es va demanar que es revisés aquesta quantia
de la subvenció aplicable al transport marítim interinsular amb
la condició d’equiparar-la, com a mínim, a l’aplicable al
transport aeri. Amb aquesta nova taxa de seguretat portuària,
aquesta revisió i el corresponent increment del percentatge de
la subvenció és encara més necessari, a fi de compensar
l’augment dels preus dels bitllets precisament per la repercussió
de l’import d’aquesta taxa.

A més, cal destacar que en matèria de taxes de seguretat
aeroportuària es va preveure, en el cas dels vols interinsulars,
una reducció del 50% en la quantia de la taxa. En canvi, en la
taxa de seguretat portuària no s’ha inclòs una previsió similar.
Per tant, d’acord amb les previsions contingudes en el REB i
atès que no s’ha inclòs una reducció en els trajectes
interinsulars similar a la continguda a la taxa de seguretat
aeroportuària, es fa necessari o bé introduir aquesta reducció
o bé revisar la quantia de la subvenció estatal, o bé, com
demana el proposant, excloure aquesta taxa dels viatges
interinsulars.

Cal destacar, així mateix, el perjudici que suposa aquesta
taxa per al transport de mercaderies, gravada en dos euros. En
el cas de Barcelona-Palma-Barcelona serien 2 euros per anar i 2
euros per tornar. D’acord amb l’article 6 de la Llei de règim
especial de Balears, sobre tarifes portuàries, s’estableixen una
sèrie de reduccions que no són aplicables a aquesta nova taxa;
aquest article, aparentment afavoridor dels interessos de les
Illes Balears, ha suposat una incorporació precipitada i poc
meditada en el text legal, tal com ja ha posat de manifest en
reiterades ocasions el Govern de les Illes Balears i entitats
empresarials, organitzacions empresarials tan representatives
com les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de
Menorca, la de Mallorca, Eivissa i Formentera, la Confederació
d’Associacions Empresarials de Balears, l’Associació
Provincial d’Empreses d’Activitat Marítima i la Federació de la
Petita i Mitjana Empresa. En efecte, d’acord amb un estudi de
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca,
Eivissa i Formentera, en l’actualitat les mercaderies carregades
i descarregades en el territori balear registren un sobrecost de
4.183 milions de pessetes anuals, un sobrecost, és a dir, 25
milions d’euros, derivat de les taxes que s’apliquen o que
apliquen les autoritats portuàries. Això, sense quantificar el
cost d’aquesta taxa de seguretat portuària que la Cambra xifra
en 458 milions més, és a dir, un 11% més.

Tots aquests costs extres han recaigut directament sobre
els ciutadans de les Illes Balears. Posem un exemple que resulta
especialment gràfic: un camió de 13 tones de tara i 22 tones de
càrrega, quan fa un trajecte de 300 quilòmetres per autopista de
peatge paga, aproximadament, 4.500 pessetes, si és un viatge
d’anada i tornada, serien 9.000 pessetes; no obstant això, quan
aquest camió ha de pagar la tarifa anomenada T3, és a dir, la
que s’exigeix per accés, embarcament, desembarcament i ús de
les instalAlacions portuàries en general, resulta que en el trajecte
Barcelona-Palma-Barcelona abona 24.546 pessetes. És a dir, la
diferència és evident, 9.000 pessetes per carretera, 24.546
pessetes per transport marítim. Si, a més, consideram que la
demanda de trànsit balear està descompensada, què vol dir
això? Que aproximadament un 89% del transport de mercaderies
té destinació a les Illes Balears enfront d’un 7% que es realitza
des de les Balears a la península, i el 4% restant que suposa el
trànsit interinsular, resulta que els ciutadans de Balears estam
finançant les autoritats portuàries peninsulars, ja que les taxes
que es cobren en aquells ports també repercuteixen en
l’encariment dels productes de les illes, que les illes importam,
bàsicament productes peribles i de primera necessitat que
utilitzen com a mitjà de transport principal el marítim.

Tenint en compte tot el que acab d’exposar, resulta evident
que els usuaris dels ports de les Illes Balears, gestionats per
l’Autoritat Portuària, ens, com tots vostès saben, del Ministeri
de Foment, és a dir, els ports de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa
i la Savina a Formentera, suporten unes tarifes que graven el
transport molt superiors a les del transport terrestre a la
península; cosa que, a més de suposar un greuge comparatiu,
és contrària a la previsió continguda a l’apartat 3r de l’esmentat
article 7 de la Llei de règim especial de Balears, que assenyala,
literalment, que, en tot cas, el sistema de compensació a què es
refereix aquest article, transport de mercaderies, tendrà en
compte el principi de compensació territorial amb la península.
Aquesta circumstància ve agreujada, a més, amb la taxa de
seguretat portuària que ara debatem, la qual, com he dit abans,
no preveu una reducció específica en el cas de les Illes Balears;
i això tant pel que fa al transport de passatgers com al transport
de vehicles de passatgers o al transport de vehicles per a
mercaderies, amb l’increment corresponent damunt els preus.

Ara ens diuen des de Madrid que la nova llei portuària ho
preveurà. També esperàvem que el REB ho arreglàs i hem pecat,
com sabeu, d’innocents i de càndids; per tant, el meu grup
parlamentari, el Grup Parlamentari Socialista considera que és
necessari establir els mecanismes adequats a fi de compensar
aquests increments continus. Senyores i senyors diputats, plou
sobre banyat, això que ara n’anam sobrats d’aigua, però el que
plou aquí, a les Illes Balears, són tarifes i taxes, plouen tarifes
i taxes des de Madrid. Tot plegat no són sinó la conseqüència
del sobrecost ocasionat pel fet insular, al qual s’ha de prestar,
no ens cansarem de dir-ho des del Grup Parlamentari Socialista,
especial consideració, com així comanda l’article 138.1 de la
Constitució Espanyola i l’article 58.5 del nostre Estatut.

Senyores i senyors diputats, o Madrid es pren seriosament
i assimila el fet insular o haurem de concloure que el que passa
a les illes és una injustícia tal que a alguns polítics se’ls hauria
de caure la cara de vergonya.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, per la seva exposició en nom
del Grup Socialista. Sr. Cardona, en nom del Grup Popular, té la
paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Amb el seu permís, Sr. President. En nom del Grup Popular
pujo a aquesta tribuna per manifestar el nostre vot favorable  a
aquesta proposició -veig alguna rialla d’algun diputat, tal
vegada sorprès-, però no, vull que quedi constància en aquesta
Cambra que el Partit Popular ha posat sempre per davant els
interessos, el que creiem els interessos de Balears als
interessos del Partit i crec que ho podem acreditar. Estam
completament d’acord que aquestes taxes de seguretat, doncs
graven el transport marítim, tant de passatgers com de
mercaderies, i dificulten, precisament, l’economia del nostre
país. És cert, supòs que ningú no discuteix la necessitat
d’incrementar la seguretat en els ports, supòs que això no es
discutirà; el que sí està clar és que sembla que aquest 40% de
finançació que falta que signifiquen aquestes quanties que
reclamen, a les illes, a les Illes Balears i a Canàries també, els
afecta d’una manera especial. I per això, des d’aquí demanam o
donarem suport a aquesta solAlicitud que no s’apliqui la taxa de
seguretat en els ports de les nostres illes i en els trajectes, no
només interinsulars, sinó amb la península.

Però volem recordar, i ho dic perquè algun diputat que m’ha
precedit ha fet referència que diuen des de Madrid que això es
regularà a la nova llei de ports, efectivament, ho diuen des de
Madrid, i ho diuen des de Madrid precisament el Partit
Socialista Obrer Espanyol, que va ser qui va presentar una
proposta, una moció, conseqüència d’una interpelAlació al
Congrés dels Diputats i que llavors va ser emparada per tots els
grups parlamentaris i que va tenir una sèrie de modificacions o
que s’hi admeteren una sèrie d’esmenes, i a una d’elles
precisament es comprometia, demanava al Govern que a la
futura llei de ports es contemplassin les regulacions o les
diferenciacions que hi havia d’haver per a les illes i per al
transport interinsular. I això crec que aquí s’hauria de tenir en
compte, però és una qüestió que pos damunt la taula, i crec que
la proposició no de llei que aprovam avui hauria de tenir en
compte aquesta proposició o aquesta moció que es va aprovar
en el Congrés dels Diputats, que és que se suspenguin o no
s’apliquin les tarifes fins que la llei de ports ho reguli.

Però jo crec que parlar del problema, com que la moció,
perdó, la proposició no de llei parla de taxes portuàries, jo crec
que el problema portuari, per ordre d’importància, per ordre
d’afecció als ciutadans de les nostres illes, als que més afecta
-i crec que ningú aquí ho discutirà- és als ciutadans de
Formentera. I aquí hem de fer una sèrie de reflexions. El
problema del transport marítim a les nostres illes no és només
el problema de la taxa de seguretat; el problema de les taxes
portuàries no és només el problema de la taxa de seguretat, que,
efectivament, és important i que ara es posa, però el problema
de les taxes portuàries és un problema que clama al cel, que

afecta tots els ports que depenen de l’Autoritat Portuària i els
que depenen del Govern; que si fan un comparatiu no hi ha
molta diferència i que valdria la pena tenir en compte, perquè
també hi ha ports de Balears que estan sota la competència del
Govern balear que tenen comunicació amb València o que tenen
comunicació amb Dènia, millor dit, amb la península, i així no
hem de fer la relació de ports, i que també les taxes no són gaire
barates. Valdria la pena reflexionar sobre això.

El Sr. Bosco ha dit una cosa molt encertada, ha fet referència
a l’ecotaxa. Jo tenia la temptació, Sr. Gomila, amb tot el meu
respecte, de fer-li referència al que va dir el Sr. President
d’aquest Govern, del Govern d’aquesta comunitat, que deia que
el que no pugui pagar un euro que no vengui. No li diré el
mateix respecte de la taxa de seguretat portuària, perquè
nosaltres creim que les taxes perjudiquen, o que els imposts
perjudiquen la nostra economia. I per tant, serem coherents,
estam en contra de l’ecotaxa i estam en contra de la taxa de
seguretat, les dues coses. Vostès no, vostès estan a favor de
les taxes que vostès imposen i estan en contra de les que venen
de fora.

Però li vull recordar una cosa, l’Autoritat Portuària té un
president, que es diu Francesc Triay Llopis; ha estat designat
pel Govern de la comunitat, a proposta del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i li vull dir una cosa:
pens que aquest senyor ha estat un dels més ilAlustres diputats
que ha tengut el Partit Socialista en aquesta Cambra, i aquest
senyor, avui, presideix l’Autoritat Portuària, que és la que
aprova o presenta a aprovació les taxes portuàries. Entre elles
el T2, que és el que paguen al passatge. Sap el que paga una
barca que va o que du un passatger, que va d’Eivissa a
Formentera? 200 pessetes en temporada alta, 170 en temporada
baixa. I li puc dir que al darrer consell d’administració, que
presideix el Sr. Triay Llopis, han ampliat, a part d’augmentar les
taxes, en té dues, han ampliat la temporada alta; abans era de
juliol a setembre, ara ja no, ara és de maig a octubre. Jo crec que
val la pena que quan ens posem a parlar d’aquestes coses
parlem seriosament, parlem seriosament, i avui anem a
solucionar un problema, no venir aquí a fer el sermonet, quedar
bé i enviar el missatge a Madrid.

No, miri, escolti, aquí hi ha responsabilitat de tots. I en el
que afecta a aquesta qüestió, li puc recordar també que les
associacions, els empresaris, les associacions empresarials,
sindicats, l’Ajuntament de Formentera, el que podríem dir les
forces socials de Formentera, varen demanar al Sr. Triay,
membre ilAlustre del pacte, i per mèrit propi, per descomptat, li
varen demanar que rebaixassin les taxes, T2, les taxes portuàries
del port de Formentera, per abaratir-ho. El Sr. Triay va dir que
no, no va voler baixar les taxes. És clar, vostè sap el que costa
-li diuen, crec que els diuen cabines, les petites oficines que
lloguen al port de Formentera-, costen 8.000 pessetes el metre
quadrat. Bon preu! Llàstima que les sales siguin petites.

És a dir, això és el que fa que la gent es cansi. I li diré més,
és a dir, el transport entre Eivissa i Formentera, transport de
cabotatge, és competència de la nostra comunitat autònoma -
competència de la nostra comunitat autònoma, Sr. Gomila, no
n’ha parlat ni mica d’això-; miri, als formenterers se’ls va
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prometre en el 99, un membre del Govern que ara ja no hi és, el
Sr. Ferrer, se’ls va prometre que tots els formenterers tendrien
passatge gratuït quan haguessin de fer gestions fora de
Formentera, a Eivissa o supòs que també a Mallorca, i que
aquestes gestions no les poguessin fer des de Formentera. Fa
tres anys que vostès governen, comença a ser hora d’anar
complint algun d’aquests compromisos, no li pareix? Han fet,
perquè per saber què passava amb el transport de mercaderies
entre Eivissa i Formentera, com que els d’allà no ho sabem, van
encarregar un estudi que ha durat un caramull de temps, i
llavors, al final aquest estudi ha dit el que tothom sabia.
Comencen que diuen que no saben com arreglar-ho, el
president del Govern pocs dies abans que aquí hi hagués el
debat de l’estat de l’autonomia es reuneix amb els representants
socials de Formentera i es compromet a arreglar el problema
d’immediat. Feia quasi un any que li demanaven aquesta
entrevista i de llavors ençà no se n’ha tornat a parlar. Vostès,
aquí mateix, han rebutjat, i quan dic vostès dic el pacte de
progrés, ha rebutjat una iniciativa del Partit Popular, que era
conseqüència d’aquest debat de l’autonomia, en la qual
demanàvem que d’una vegada per totes arreglàssim el problema
d’Eivissa i Formentera.

Les companyies navilieres, aquestes que a vostès tant els
preocupen i que, per primera vegada, veig que el govern deixa
d’enfrontar-se amb el sector i vol ajudar-lo, aquestes que a
vostès tant els preocupen, doncs aquestes que a vostès tant
els preocupen fa un any, duen un retard d’un per cobrar les
subvencions del transport. És a dir, avui en dia el transport que
rep el passatger, parlem de Formentera, no ho paga directament
el Govern, l’avança la companyia naviliera; i en aquests
moments, segons els papers que vostès mateixos tenen, tenen
pagat el quart trimestre de l’any 2000. I tenc notícies que ho han
començat a pagar el primer trimestre del 2001, estam en el 2002,
estam en el maig del 2002; no han pagat un duro d’aquestes
subvencions que sí han avançat les companyies navilieres. Les
despeses financeres, els interessos d’això qui els pagarà,
vostès?

Miri, jo crec que amb tres anys, i és el trist, hi ha hagut
moltes paraules, hi ha hagut moltes promeses, hi ha hagut
moltes coses, però no s’ha fet res que es pugui tocar. Vostè sap
que no s’ha fet ni una sola reunió per solucionar aquests
problemes dels transports de passatgers en vaixell? Ni una; de
mercaderies sí, i tant com si no se n’hagués fet cap, perquè és
que no s’ha aconseguit absolutament res.

Per tant, jo, Sr. Bosco, i em dirigesc a vostè perquè és el
proponent, crec que si volem parlar d’aquesta qüestió, si volem
parlar de les taxes portuàries perfecte, nosaltres li donam suport
a vostè, donam suport a la seva proposta per demanar a
Madrid, per demanar al Govern que s’excloguin les illes de les
taxes de seguretat, sí. Però jo li proposaria -i si li pareix bé al Sr.
President-, li proposaria que suspenguéssim el ple i m’agradaria
arribar a una transacció, i m’agradaria afegir algunes qüestions:
primera, el que li he comentat, que la suspensió es referís,
d’acord amb el que es va aprovar al Congrés dels Diputats, a
iniciativa del Partit Socialista Obres Espanyol i que li donà
suport Esquerra Unida i que li donà suport el Partit Popular i li
donaren suport la resta de forces polítiques del Congrés, que

aquesta suspensió es referís només fins a la regulació per la llei
de ports.

En segon lloc, crec que ens hauríem de dirigir al Govern de
les Illes Balears perquè compleixi els seus compromisos amb els
ciutadans de Formentera, i per això que els doni la gratuïtat de
passatge, com es va comprometre; que els solucioni
definitivament el problema que tenim de mercaderies, i de
passatge. Si vostè no vol arribar a aquest acord, no es
preocupi, nosaltres seguirem donant-li suport, però també
seguirem defensant els formenterers i seguirem defensant la
nostra comunitat per damunt dels interessos partidistes. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona, en nom del Grup Popular. Sr.
Joan Bosco Gomila, en nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista,
té la paraula, si vol, per contradiccions, si vol, o per acceptar, si
n’és el cas, la proposta que li han fet.

EL SR. GOMILA I BARBER:

No, si de cas, la petició del Sr. Cardona era suspendre i
poder-ne parlar.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè (...), el proponent que ho demani és correcte. Doncs,
suspenen la sessió durant quinze minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió i demanaria al Sr. Bosco Gomila si han
arribat a una transacció i estan d’acord.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Sí, Sr. President. Hem arribat a un acord parcial del que
proposava el Partit Popular, i seria incorporar al final de la
proposta del PSM “fins a la propera modificació de la llei de
ports de l’Estat”. La resta no ho acceptaríem, perquè entenem
que són qüestions colAlaterals que, en principi, res tenen a
veure amb aquestes taxes de seguretat que s’havien aprovat
pel Parlament de l’Estat, i que, si el Partit Popular té interès a
presentar una iniciativa en aquest sentit, doncs ja s’estudiaria.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila. Hi estan d’acord, Sr.
Cardona, és així?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President, a mitges; a Eivissa vol dir que no s’hi couen
sitges. Miri, nosaltres estam d’acord amb el text que ha llegit el
Sr. Bosco, en el que no estam d’acord és amb el que ha dit
després, perquè nosaltres no parlam, quan la resta de propostes
es referien únicament i exclusivament a competències del
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Govern balear i obligacions que té el Govern balear respecte a
l’illa de Formentera que no compleix.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cardona. Sr. Bosco Gomila, no vol intervenir.
Aleshores, demanaria als diputats i diputades presents a la
Cambra si aquesta proposta ha entès bé la presidència es pot
considerar aprovada per assentiment. Sí? Doncs, queda
aprovada per assentiment la Proposició no de llei 401,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a taxes del transport marítim interinsular.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 1002/02, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a indústries
tradicionals a les Illes Balears.

Passam a la següent Proposició no de llei, que és la 1002,
p resentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a indústries
tradicionals a les Illes Balears. Per defensar o per plantejar la
proposició no de llei, té la paraula la Diputada Sra. Mercè Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista,
senyores diputades i senyors diputats, ha presentat un conjunt
d’iniciatives per a l’aplicació del règim especial de les Illes
Balears, la Llei de règim especial de les Illes Balears 30/98, de 29
de juliol, i perquè aquesta llei, com és evident, tengui una
aplicació efectiva i contínua. Es preveuen tot un seguit de
qüestions que afecten directament un conjunt de matèries de
caire social, econòmic i mediambiental i és d’importància
fonamental, entenem, el seu desenvolupament. Un
desenvolupament que, entenem des del Grup Parlamentari
Socialista, hem d’insistir-hi tots, hem de fer arribar al Govern
d’Espanya els desavantatges d’aquesta insularitat i la
necessitat d’aplicar el règim especial de les Illes Balears,
instrument que té precisament la finalitat de compensar aquest
handicap i complir allò que estableix la Constitució Espanyola
i allò que el nostre Estatut d’Autonomia, que consideren el fet
insular com a un fet diferencial que es mereix un reconeixement
i una atenció adequada.

M’han de permetre senyores i senyors diputats insistir en
allò que s’expressa a la mateixa exposició de motius de la Llei de
règim especial i diu: “la Constitución reconoce el hecho
insular como un hecho diferencial que debe ser
particularmente tenido en cuenta al establecer el adecuado
y justo equilibrio económico entre los territorios del Estado
español, en orden al real y efectivo cumplimiento de la
solidaridad interterritorial. Tal hecho insular debe ser
atendido al formular las políticas concretas cuyo objeto no es
otro que la materialización del equilibrio económico”. Dins
la mateixa exposició de motius en el punt segon insisteix i diu:
“la insularidad balear genera un conjunto de desventajas que
deben ser corregidas o compensadas y que afectan entre otros
ámbitos al transporte, las comunicaciones, las condiciones de
abastecimiento de materias primas y de productos de primera

necesidad, circunstancias todas ellas que coinciden en un
mismo efecto económico, un considerable incremento del
coste de las actividades productivas desarrolladas en las
Baleares, así como efectos negativos sobre el consumo. Así
mismo la insularidad determina unas claras limitaciones para
las actividades industriales y agrícolas, que eventualmente
pudieran significar una diversificación de la economía
balear, basada actualmente en el sector turístico.
Consecuentemente se hace preciso adoptar un conjunto de
medidas que de una manera clara y decidida reequilibren las
circunstancias anteriormente expuestas , de modo que se
concilie el mantenimiento del sector turístico en los niveles
actuales de productividad con una disminución general de
los costes derivados de la insularidad y por el fomento de la
creación de nuevos sectores de actividad económica,
principalmente en el ámbito de las nuevas tecnologías que
impliquen la desconcentración de la actividad económica
general”. I just fer referència a un darrer text diu: “en el título
IV contempla medidas orientadas a potenciar la
diversificación de la actividad económica como son el
fomento del desarrollo de determinadas áreas de especial
interés, el mantenimiento de la actividad industrial y
tradicional y actuaciones encaminadas a combatir la
estacionalidad que determina la concentración del sector
terciario”.

És per tot això que em pertoca avui i ja entrant amb l’objecte
d’aquesta proposició no de llei, em pertoca defensar avui en
nom del Grup Parlamentari Socialista aquestes indústries
tradicionals, indústries tradicionals que com figura a la mateixa
llei a l’article 29 diu: “el Gobierno del Estado promoverá las
medidas necesarias para el mantenimiento de las industrias
tradicionales en las Islas Baleares, entre ellas la fabricación
de calzado, piel, muebles y bisutería, así como la adecuación
de la normativa laboral a los problemas de estacionalidad
que les afecte”. Una primera mesura per compensar aquesta
insularitat en allò que afecta a les indústries tradicionals diu
que afecten el sistema tributari i estableix que l’aplicació a
l’impost de societat s’ha d’establir un règim específic per a les
inversions adscrites als establiments permanents de les
societats amb domicili fiscal a les Illes Balears que tenguin per
finalitat la protecció del medi ambient. De l’anàlisi d’aquesta
mesura s’extreuen les següents conclusions: en primer lloc hem
de dir que les activitats econòmiques tradicionals poden tenir
suport mitjançant determinades mesures tributàries. En segon
lloc que els guanys fiscals que s’estableixin han de suposar un
règim específic. En tercer lloc aquest règim específic s’haurà
d’aplicar a aquelles empreses, aquelles entitats que
desenvolupin una activitat d’aquestes denominades
tradicionals, d’acord amb el contingut de la llei. En quart lloc la
finalitat de la protecció del medi ambient és un requisit bàsic en
aquest cas i finalment, que els domicili fiscal evidentment sigui
a les Illes Balears.

En el capítol IV de la Llei 43/95 de 27 de desembre, la Llei
reguladora de l’impost de societats, s’especifiquen tot un
seguit de deduccions per incentivar la realització de
determinades activitats. A l’article 33 especifica clarament
deduccions per a la realització d’activitats d’investigació i
desenvolupament. A l’article 34 deducció per a activitats
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d’exportació. A l’article 35 deducció per a inversions en béns
d’interès cultural, produccions cinematogràfiques i edicions de
llibres. I a l’article 36 deduccions per a despeses de formació
professional. Per tant, no es contemplen aquí deduccions, en
aquesta Llei de societat, per a inversions en matèria de medi
ambient, no s’especifiquen tampoc aquests sectors concrets i
a més tenen un àmbit d’aplicació de tot el territori espanyol,
evidentment exceptuant Navarra i el País Basc. És per això que
entenem que s’hauria d’incorporar allò que preveu la Llei 30/98
del REB, en el seu article 29 s’hauria d’incorporar a la Llei 43/95,
aquesta d’imposts a societats, a través de la creació d’un nou
article, nosaltres consideram que hauria de ser un 123 bis que
contemplés la llibertat d’amortització per inversions que
tenguin com a finalitat la protecció mediambiental. Consistiria
en què les instalAlacions tenguin per objecte reduir qualsevol
efecte contaminant, així com afectar també a la reducció,
recuperació i tractament ambientalment correcte de residus
industrials de les unitats productives que tenguin residència
aquí a les Illes Balears i evidentment que l’activitat de les
mateixes tengui aquest caràcter d’empresa o indústria
tradicional, com són les que hem esmentat de calçat, pell,
mobles o bijuteria. Per tant, incorporant un article d’aquest
tipus donaríem un suport a totes aquestes activitats, unes
activitats molt significatives a les nostres Illes i que per la
condició d’insularitat pateixen dificultats estructurals
considerables.

En segon lloc la segona mesura que afecte a allò que
contempla aquest article 29 de la Llei de règim especial, es
refereix a la formació dels treballadors. Així s’estableix que
s’han d’adaptar els criteris d’aplicació del Pla nacional de
formació i inserció professional, amb l’objectiu de promoure
aquelles accions formatives que s’hagin de desenvolupar a les
Illes Balears i que contemplin anualment la possibilitat que
aquestes es desenvolupin durant la temporada baixa, és a dir,
tardor i hivern, evidentment sense que per això es redueixin els
pressuposts prevists per a aquesta formació durant cada any.
Què hem de dir respecte aquesta segona mesura que ens
proposa el règim especial de les Illes Balears en relació a
fomentar les indústries tradicionals. En primer lloc hem de dir
que aquest Pla de formació i inserció professional, el denominat
Pla FIP, està dissenyat per a aturats de llarga durada, amb un
disseny de cursos que van de les 700 hores fins a les 900 hores
lectives aproximadament, per tant, un curs que s’aconsegueix
en un any o dos. A les nostres Illes hem de dir que els aturats
de llarga durada no representen més d’un 2%, per tant, que pot
tenir interès per la nostra realitat social i econòmica és el foment
de la formació a temporada baixa, tardor i hivern, com diu a més
la pròpia llei. És evident que en una temporada no
s’aconsegueix aquesta necessària informació que és d’interès
per a les aturades i els aturats de les nostres Illes Balears, -ja
acab Sr. President-. L’estructuració en mòduls, l’estructuració
en mòduls d’un primer, segon i fins i tot, un tercer curs donaria
continuïtat i garantia de formació a més amb una certificació
final.

En segon lloc aquest Pla FIP està dissenyat per a aturats, no
permet per tant, la compatibilitat amb una feina, què és el que
plantejam, la consideració que amb una feina, fins i tot reduïda,
per exemple fins a 20 hores setmanals, sigui compatible amb una

formació, perquè una cosa és el treball real que es realitza i una
altra és l’objectiu que es reconeix per la demanda de formació.
Per tant, és necessari poder compatibilitzar una certa activitat
amb formació per a millora d’ocupació. Dir en tercer lloc que un
altre problema que hem de salvar són les inversions en aquests
tallers d’aquesta formació i inserció professional, allò que
contempla el Pla FIP i sobretot aquestes especialitats que estam
parlant, quan parlam de pell, de mobles, de bijuteria o calçat, no
s’aconsegueix una assignació suficient i a més no té unes
garanties de continuïtat, no té unes garanties de futur. Per tant,
una millora dels mòduls i també dels tallers afectaria molt
positivament la continuïtat de centres adjudicataris i també dels
propis treballadors i treballadores.

Per últim un altre problema que queda agreujat a les illes
com Menorca, Eivissa i molt més a Formentera és el mínim que
és de 15. Poder reduir aquestes xifres afavoriria de manera
especial a aquestes treballadores i treballadors de Menorca,
Eivissa i Formentera que sí estan demanat una formació.
Aquesta adaptació del Pla FIP per tant, precisa de voluntat
política i hem de dir que la quantitat assignada anualment per
a aquesta formació són suficients i no seria necessari un
increment, simplement és allò que contempla la pròpia llei
d’adaptació i per tant, allò que correspon a les Illes Balears, la
gestió i aplicació d’aquests criteris es puguin fer amb aquestes
avantatges per als treballadors i treballadores.

Aquestes peticions evidentment s’han expressades a la
Conferència Sectorial de treball o a diferents escrits que s’han
dirigit al Govern d’Espanya...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Amer, vagi acabant. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. I una vegada exposat per tant, la
necessitat així com les solucions proposades per al compliment
d’aquest article 29 de la Llei 30/98, la proposta d’acord és
evidentment d’instar el Govern espanyol i al de les Illes Balears
a establir els mecanismes per adequar i donar compliment,
evidentment suport que esperam de tots els grups de la cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer per la seva intervenció presentant
la proposició no de llei. Grups que volen intervenir? Sr. Gaspar
Oliver en nom del Grup Popular té la paraula. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. I amb
aquesta hem duim sis, sis proposicions no de llei sobre el règim
especial de les Illes Balears que haurem debatut en aquest
Parlament en pocs dies, en poques sessions durant aquest mes.
Cinc proposicions no de llei que ja s’han tractat en aquest
plenari, relatives a matèria energètica, infraestructures,
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ampliació de línies ferroviàries, sector aeronàutic, atenció
sanitària i ara aquesta sisena que fa referència a indústries
tradicionals d’acord, com molt bé ha dit la Sra. Amer, a l’article
29 del REB. És la sisena vegada idò que discutim sobre aquest
tema i em creguin que en aquests moments la meva intervenció
per una part em resulta difícil perquè tot s’ha dit i pocs
arguments puc afegir jo als debats que ja s’han tengut dins
aquesta sala. Però per una altra banda també m’ho posen molt
fàcil perquè hagués bastat des del meu escó remetre-me a les
intervencions que han tengut els diputats del Partit Popular
que han intervengut en aquestes proposicions no de llei que he
esmentat abans, confirmar i reafirmar-me amb els seus
arguments i dir amén i anunciar el nostre vot negatiu.

Si he vengut a la tribuna, Sr. President, em cregui que ho
faig per cortesia parlamentària, perquè tenc el convenciment
que no ha cap motivació política al Partit Socialista Obrer
Espanyol per presentar tota aquesta tanda de proposicions no
de llei en referència al REB. Crec per altra part que la seva
motivació és més proposar aquí i dur una part de les seves
intervencions per poder omplir un espai, per poder tenir un
temps dins els debats d’aquest plenari i d’aquesta manera
evitar que el Partit Popular pugui presentar iniciatives
parlamentàries, propostes, en definitiva fer la seva oposició i fer
el seu control al Govern i una prova l’hem tenguda avui mateix,
moltes preguntes han decaigut i altres temes que no s’han
pogut presentar. Em cregui idò, Sr. Amer, no s’ho agafi
malament que aquest és el nostre convenciment i jo en aquest
moments només vulgui reiterar una sèrie de manifestacions que
ja han fet els diputats que m’han precedit a la meva intervenció,
perquè tenc el convenciment que si hagués interessat realment
fer un debat profund i seriós, com ja li ha dit amb altre tema el
Sr. Cardona, que m’ha precedit a la proposició no de llei
anterior, em cregui que hi havia altres vies i altres instruments,
no s’ho agafi malament, però nosaltres pensam també i així s’ha
dit, que s’han equivocat una vegada més, tenen tot el dret a fer-
ho, però pensam que el control al Govern d’Espanya s’ha de fer
a les Corts de Madrid, vostès tenen diputats i senadors i pens
que és allà on s’ha de controlar el Govern de la nació si es creu
que no compleix els seus deures.

Per altra banda també resulta sorprenent veure com aquí els
grups que donen, concretament el grup més nombrós el PSOE,
que dóna suport al Govern balear, resulta sorprenent que
presenti proposicions com aquestes que sembla que demana
ajuda a l’altre partit, únic partit que està a l’oposició que és el
Partit Popular, per estirar les orelles al Govern, ja li va dir el Sr.
Huguet Sintes a la passada sessió d’aquest plenari, jo crec que
vostès deuen estar molt desesperats que hagin de menester del
Partit Popular per instar el seu Govern, el Govern que vostès li
donen suport perquè faci els seus deures i perquè compleixi les
seves funcions. El que passa, així tenc el convenciment
senyores i senyors diputats, que des d’aquest Govern no
s’actua, no hi ha gestió, aquest és el tema i no un altre, tot està
aturat, carreteres, obres hidràuliques i el REB n’és un exemple
més, però sembla que el que ha de tenir la culpa sempre és el
Ministre de Medi Ambient Sr. Matas, avui no ha sortit, supòs
que sortirà perquè encara no ha acabat el plenari. 

Mirin senyores i senyors diputats, jo el que pens que allò
que ha de fer el Govern és parlar, negociar, gestionar i actuar.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver per la seva intervenció en nom del Grup
Popular. Sra. Amer per contradiccions pot intervenir. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Ja veig que si nosaltres no
mencionam el Ministre de Medi Ambient han de ser ells que en
fan propaganda. Sorpresa Sr. Oliver, quan estam parlant aquí
d’allò que és bo per als ciutadans de les Illes Balears, però a
més és molt més seriós el compliment d’una llei, es tracta de
complir una llei. Jo aquí he de recordar desgraciadament,
perquè no ens ha de dir que aquest debat l’hem de fer en el
Congrés, aquí ens preocupa, tenim uns costs d’insularitat
reconeguts per una llei i el que estam reclamant és que
s’accelerin els mecanismes per al compliment d’aquesta llei i en
concret per a aquestes indústries tradicionals que tots
coneixem els problemes que té quan parlam de la pell d’Inca,
quan parlam de la bijuteria de les perles a Manacor, de la
bijuteria a Menorca, quan parlam dels mobles de Manacor, és
a dir, molts de problemes d’aquestes indústries tradicionals que
això suposaria un incentiu quan parlam d’allò que reconeix la
llei, incentius fiscals i també en temes de formació per a
l’adaptació d’aquestes empreses.

Per tant, Sr. Oliver, així com s’ha expressat el portaveu del
Grup Parlamentari Popular, entenc quan després el Defensor del
Poble, Sr. Múgica, ens ha d’escriure i ens ha de dir que: “no
existe voluntad de cumplir de forma inmediata las
obligaciones impuestas por la Ley 30/98 de 27 de julio”,
després s’entén que el Defensor del Poble hagi de dir després
que el Govern li hagi reclamat moltes ocasions aquests acords,
que nosaltres demanam avui aquí, repetesc que s’estableixin els
mecanismes per arribar a acords Govern de les Illes Balears i
Govern de l’Estat espanyol, en compliment d’aquesta llei hem
de rebre aquesta carta. Però no és just això, l’informe de les
comunitats autònomes, institut de dret públic que deia ho vull
recordar aquí: “el proyecto de ley de régimen económico y
fiscal de Baleares puede afirmarse por tanto, que el Gobierno
balear el Gobierno del Partido Popular había hecho de la
aprobación de esta ley su principal objetivo político de esta
legislatura”, es referia evidentment a l’anterior, “el texto
originario era muy ambicioso y contenía numerosas
bonificaciones fiscales a las que el Gobierno balear debió
renunciar ante la evidencia de que serían inadmitidas por las
instancias centrales del Partido Popular, finalmente la ley se
aprobó como Ley de régimen especial de Baleares y salió
adelante a costa de rebajar las aspiraciones iniciales”.
Seguint aquest mateix informe, “tampoco puede ignorarse que
el contenido de la ley no resulta de gran trascendencia desde
el punto de vista material o práctico, pues la mayor parte de
su articulado se ha configurado como normas principales o
mandatos al legislador”, són aquests mandats, aquestes
comissions que s’han començat a constituir però que no han
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avançat amb allò que voldríem, allò que desitjaríem i per tant, el
que demanam aquí, però no és just això, què ens deia, vostè es
referia al Sr. Matas, ho veu aquí tots contents, any 94, “fondo
multimillonario contra la insularidad”  això és el que
demanam, 

(aldarull a la sala)

“Baleares reclama 15.000 millones de pesetas al año
como fondo de insularidad”, any 95. Més? “El régimen
especial llegará el año 2000" , ara en el mes de juliol complirà
el seu quart aniversari, farà quatre anys que esperam el
compliment d’aquest règim especial, quatre anys. Podem treure
també l’escrit de la Sra. Cava de Llano, també la coneixen
vostès, “al no haber obtenido respuesta en el plazo previsto
en el articulo 18 de la citada ley orgánica al Defensor del
Pueblo, se ha efectuado el oportuno requerimiento a los
mencionados departamentos de los ministerios” , perquè
tenguin una resposta a allò que és el compliment de la llei. No
necessitam el Grup Parlamentari en aquest cas, no és així que
tenim el suport, a mi m’agradaria i a posta vull des d’aquí, des
del Grup Parlamentari Socialista, ja acab Sr. President. Agrair el
suport dels altres grups, m’agradaria que fos compartit pels
altres grups, entenem que a una llei d’aquest tipus hem de fer
pinya tots per poder reclamar, però sí que s’aprovarà allò que
és la proposta d’acord d’aquesta proposició no de llei. El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya i el
Govern de les Illes Balears a establir els mecanismes adequats
per donar compliment a allò que preveu l’article 29 de la Llei
30/98 de 29 de juliol de règim especial de les Illes Balears, això
és la proposta d’acord que duim i que vostès, senyors del Grup
Parlamentari Popular, no han fet pinya amb nosaltres per dur a
terme aquesta reclamació, nosaltres sí i esperam evidentment
que amb el suport de tots els grups les ciutadanes i ciutadans
puguin anar fent camí per millorar la seva situació i en concret
la d’aquestes indústries tradicionals que hem parlat aquí, com
són la pell, el calçat i la bijuteria.

Res més moltes gràcies. 

(aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Substanciades les intervencions
i el debat d’aquesta proposició no de llei procedirem a la
votació. Senyores i senyors diputats poden procedir a votar.

Resultat de la votació... culpa meva, volen repetir la
votació? He dit poden iniciar la votació i he pitjat el botó abans
i han tengut menys segons per votar. Per tant, ja que no ha
sortit bé...

(Rialles).

Sr. Jaén Palacios no faci demagògia durant les votacions.
Poden procedir a la votació ara. 

(aldarull a la sala)

Resultat de la votació: vots a favor 26, vots en contra 24. En
conseqüència queda aprovada la proposició no de llei 1002,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a indústries
tradicionals a les Illes Balears.

IV. Debat del dictamen de la Comissió d'Economia, del
Projecte de Llei, RGE núm. 4449/01, d'estadística de les Illes
Balears .

Passam al següent punt de l’ordre del dia, el darrer, que és
el debat del dictamen del projecte de llei 4449 d’estadística de
les Illes Balears. El Sr. Vicepresident del Govern té la paraula per
presentar el projecte. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Un
autogovern fort s’ha de fonamentar sobre uns instruments
sòlids que permetin a aquest Govern prendre decisions basades
no únicament en la ideologia, que naturalment és un factor
important en democràcia, sinó sobretot fonamentades sobre la
realitat que ha de ser el primer referent a l’hora de prendre
decisions de Govern. El coneixement del país que es
pressuposa a un Govern és imprescindible per a la planificació
d’infraestructures de serveis públics i per donar resposta d’una
manera científica i rigorosa a cada un dels problemes que
afecten la societat. Doncs bé, l’estadística és l’instrument,
l’eina amb la qual els governs moderns s’han de basar per
avaluar les necessitats, els dèficits, així com les potencialitats.
Des del punt de vista del coneixement de l’evolució
demogràfica, econòmica, social, cultural o mediambiental.

Precisament a les Illes Balears hem patit un dèficit
d’informació sobre la realitat pròpia, fet que ens ha condicionat
molt a l’hora de què per part de les institucions i especialment
de les institucions de l’Estat es tenguessin en compte unes
realitats, el fet de tenir una renta per càpita elevada, un
producte interior brut elevat, ha maquillat una realitat de dèficit
de finançament, de serveis, de dèficit d’equipaments i
d’infraestructures. Fets com els fortíssims corrents migratoris
que s’han produït en els darrers temps, no han fet més que
incrementar les demandes d’actuacions i nous serveis per part
de les administracions públiques. Tots aquests elements que
han de ser quantificats i analitzats pels serveis estadístics han
de ser la base perquè les administracions públiques puguin
planificar millor les seves actuacions pressupostàries i perquè
les distintes institucions puguem defensar millor els interessos
de les persones que vivim en aquest país.

L’Estatut d’Autonomia en el seu article 10.28, fixa el nostre
àmbit competencial, com a competència exclusiva en matèria
d’estadística d’interès per a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. És en funció d’aquest títol competencial que el Govern
ha presentat el projecte de llei d’estadística de les Illes Balears
en aquesta cambra convençuts que donam una passa important
en la consolidació del nostre autogovern i en la capacitat de les
institucions i dels agents socials per donar resposta a les
demandes dels ciutadans.
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Aleshores, amb aquesta norma no només definim el que
s’entén com a estadística d’interès general per a les Illes
Balears, sinó que a més es pretén vertebrar aquells principis
bàsics per al desenvolupament de l’estadística en el nostre
país. Aquests han de ser l’objectivitat i la correcció tècnica, la
transparència i la difusió de dades cuidant especialment la
protecció de les informacions i les garanties d’un arxiu segur i,
finalment, respectar el principi de proporcionalitat com a
equilibri entre la informació solAlicitada i el resultat que es
pretén amb aquesta informació. Però crec que ens hem d’atenir
especialment amb les garanties que aquest projecte de llei
ofereix pel que fa al secret estadístic. És imprescindible
assegurar la confidencialitat de les dades personal obtingudes
amb finalitats estadístiques amb la garantia d’un dels principis
més bàsics consagrats a la Constitució com és el dret a la
intimitat i a la pròpia imatge. 

Un dels aspectes més significatius d’aquest projecte de llei
és la creació d’un sistema estadístic per a les Illes Balears
integral, un sistema estadístic integral tant pel que fa a la
definició d’uns objectius temporals que es fixaran mitjançant els
plans estadístics i els programes anuals. Però també contempla
el projecte de llei la creació de tot l’entramat organitzatiu capaç
de dur a terme aquesta política estadística que es concreta en
l’Institut d’Estadística i les distintes unitats del sistema.
D’aquesta manera els anomenats plans estadístics tendran una
durada de 4 anys i hauran de ser aprovats per llei del Parlament
de les Illes Balears, garantint, per tant, que la màxima institució
democràtica del nostre autogovern tendrà la darrera paraula a
l’hora de l’elaboració d’aquests plans quadriennals
d’estadística. Aquests plans tendran un desenvolupament
mitjançant programes anuals d’estadística que seran aprovats
pel Govern mitjançant un decret.

Tots aquests plans i programes s’executaran mitjançant una
estructura orgànica, un sistema que ha de donar cabuda a la
participació de la totalitat d’administracions territorials del
nostre país. Al capdavant se situa l’Institut d’Estadística de les
Illes Balears, però amb una voluntat de descentralització i
d’integració alhora. Ho veurem en un moment. Es preveu
l’existència d’unitats estadístiques a les distintes conselleries
d’una manera autònoma, conselleries o ens i empreses
públiques que d’una manera autònoma però coordinada amb
l’Institut realitzaran els seus propis estudis; però també es dóna
participació o la possibilitat de participació a consells insulars,
ajuntaments, que també es puguin integrar a aquest sistema per
realitzar les estadístiques que es prevegin tant en els plans
estadístics, programes anuals o per les necessitats de cada una
d’aquestes institucions.

Ara bé, l’exercici de les competències reconegudes en el
nostre Estatut d’Autonomia correspon, així com la planificació,
la coordinació i la gestió de tot aquest sistema integrat,
correspon a l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, que es
dota d’autonomia de caràcter administratiu, és a dir, que serà un
organisme autònom i, per tant, disposarà d’una secció
pressupostària pròpia aprovada anualment pel Parlament de les
Illes Balears mitjançant l’aprovació dels pressuposts generals
anuals.

A part d’això l’Institut d’Estadística té la funció de proposar
els plans d’estadística i els programes anuals, unificar criteris
metodològics, confeccionar sistemes integrats d’estadística -
demogràfics, econòmics, socials-, la promoció de la
investigació estadística, la representació de les Illes Balears en
matèria d’estadística, vetllar sobretot pel compliment del secret
estadístic, que també és un aspecte de la llei del qual parlarem
un moment i, en definitiva, coordinar totes les actuacions en
matèria estadística.

També es pretén amb aquest projecte de llei garantir la
pluralitat d’aquests programes i plans d’estadística, pluralitat
que ha de venir mitjançant la participació de distintes
institucions i agents socials dins el que s’anomena Comissió
Assessora d’Estadística. Cada any l’Institut d’Estadística, a
més, haurà de trametre al Parlament una memòria explicativa de
les tasques estadístiques desenvolupades durant aquest
programa, és a dir, es garanteix per una part la transparència i el
control parlamentari sobre l’activitat estadística i, d’altra banda,
la participació de la societat mitjançant totes les institucions i
els agents socials rep resentats dins la Comissió Assessora
d’Estadística. 

Hi ha, d’una manera inevitable, un règim sancionador que
es mou en dos àmbits, dos àmbits de responsabilitat, un que
afecta les persones que no estan vinculades amb la gestió
estadística i l’altre que afecta el personal del sistema estadístic
de les Illes Balears. Crec que amb aquest règim sancionador
s’assegura l’efectivitat que consagra aquesta norma.

Pens que amb aquesta futura, ja imminent, llei d’estadística
tots els ciutadans de les Illes Balears hem guanyat, guanyarem
un instrument que ens permetrà conèixer-nos millor a cadascun
de nosaltres mateixos i també totes aquelles realitats que
necessiten una intervenció per aconseguir unes
administracions públiques més eficaces. Crec que s’ha de
destacar també el grau important de consens que s’ha
aconseguit en la tramitació d’aquest projecte de llei; esper que
en el transcurs del debat que ara continuarà encara s’aproximin
més les postures perquè pensam que aquest consens és el
principal aval per poder desenvolupar un gran projecte
estadístic per a les Illes Balears, un gran projecte estadístic que
ja altres comunitats autònomes són pioneres en aquesta
qüestió, i també d’acord amb la normativa de la Unió Europea.

En definitiva, senyores i senyors diputats, amb aquest
compliment del mandat estatutari que ens confia unes
competències en matèria d’estadística d’interès general i amb
aquest projecte de llei aconseguirem un sistema estadístic
p lural, crec que el màxim d’autònom del poder executiu, amb un
control parlamentari, amb una participació de la societat, i en
definitiva esperam que sigui una bona llei d’estadística en
funció de tots els ciutadans de Balears.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern, per la seva
presentació de la Llei d’estadística. 
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Hi ha esmenes actives. La 54, de supressió; la 56, d’addició;
la 59, de modificació; la 57, d’addició; la 60, d’addició; la 61, de
modificació; la 62, d’addició; la 63, d’addició; la 64, també
d’addició, igual que la 65; la 67, de modificació; la 68, d’addició;
la 71, de modificació; la 79, de supressió; i la 74, de modificació.
Totes aquestes esmenes són del Grup Popular, i deman si el Sr.
Jaén Palacios faria una defensa conjunta de totes les esmenes.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, acudo a la tribuna con una carpeta que amablemente
me ha correspondido, -me han dicho que hay más- una carpeta
de estadística, L’estadística al carrer , en lenguaje oficial del
Reino Unido y en catalán, lengua de esta de comunidad y, bien,
bueno, menos mal que de estas carpetas que les muestro sólo
han tirado 1.000 ejemplares, porque no creo que muchas
personas estén capacitadas para entrar en estos detalles de la
carpeta que aquí se habla de contrastes.

En tono de humor, si me permite, Sr. Vicepresidente, y como
preámbulo a mi defensa de las enmiendas, le diré que, bueno,
que hay errores de tipo 1 y de tipo 2 que se explican aquí.
Seguramente el caso Sondymark es de tipo de 3 y faltaría
explicar en la carpeta la mortalidad experimental, es decir, qué
pasa cuando los muertos experimentales son tantos que
invalidan la muestra que se ha hecho, aleatoria. 

Pero, en fin, fuera de estos detalles y de otras cosas que se
dicen aquí de las pruebas de contraste, (...) que por cierto falta
la t, le tengo que decir que usted ha hecho aquí una defensa de
un texto que más bien es para un artículo periodístico que
espero que usted pueda publicar, que lo leeremos con más
detenimiento, y que ha puesto el énfasis en algunas cosas que
yo creo que son obvias. La primera de ellas es la referencia que
ha hecho al secreto estadístico; parece que usted ha puesto un
ou de dos vermells. Bueno, pues yo le tengo que recordar que
el secreto estadístico ya está regulado desde la Ley de la
función pública estadística del año 89, que aparece en la Ley
Orgánica del honor, a la intimidad personal y familiar y el
derecho a la propia imagen, que aparece en el Código Penal, lo
habrán puesto recientemente en la memoria pero el
descubrimiento y revelación de secretos y que aparece en el
Ley Orgánica de protección de datos personales. Yo creo que
no descubrimos las américas incluyendo lo que es obligatorio
aquí, que usted ha hecho una loa del secreto estadístico. Bien,
pues bueno, ya le digo que eso ya está.

En general esta ley, y yo lo he dicho en el trámite
parlamentario, es una ley instrumental, no solamente por la
finalidad que tiene la estadística como instrumento, como
medio para abarcar esa realidad inabarcable, no solamente por
eso, sino porque en definitiva es una ley, pues eso, que no
tiene mayor trascendencia política como la que usted ha
querido dar aquí tanta importancia. Pues mire usted, será muy
importante, pero para hacer estadística no hace falta una ley, y
la prueba es que hay 12 comunidades autónomas, 12 de 17, que
no la tienen. ¿Por qué?, pues porque hay una ley estadística del
Estado que tiene carácter supletorio y que con eso se puede

funcionar, y para crear un organismo autónomo tampoco hace
falta la ley, se puede crear (...). 

Pero, en fin, dicho esto que no tiene mayor importancia y
que tampoco es una crítica agria al tema, porque no pretende
serlo, sí diré que hemos presentado unas enmiendas que, por
las circunstancias del proyecto de ley, eran unas enmiendas
que no tenían un calado especial porque no lo podían tener. En
realidad este proyecto es un proyecto del cual ya conocíamos
nosotros un borrador por los años 90, los años 96, 97, y que
básicamente sigue esa línea de ese proyecto que estaba en un
cajón cuando gobernaba el Partido Popular y que, bueno, no
dio tiempo a sacarlo, o no hubo oportunidad, o no se consideró
oportuno en aquel momento aprobarlo. Pero nuestra idea era
mejorar el texto, como todo proponente, mejorar el texto, a pesar
-como digo- que no eran enmiendas sustanciales, salvo algunas
que sí que son más importantes.

Quedan, de todas formas, lagunas y sombras en esta ley
que se aprobará hoy en la Cámara, como es previsible, y me
refiero en concreto por ejemplo a no haber regulado toda la
cuestión patrimonial del organismo autónomo, que se tendrá
que hacer un desarrollo de la ley por el Gobierno y, en
concreto, la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones
de este organismo, así como el personal, al cual no se hace
referencia.

Bien. Las enmiendas se han mantenido, bastantes, vivas,
muchas enmiendas se han mantenido vivas. Debo decir y
agradecer al resto de los ponentes, en concreto a la mayoría de
los ponentes, a los que forman mayoría de la ponencia que se
hayan aprobado algunas enmiendas pero, bueno, tampoco se
les ha caído una cosa especial, ¿verdad?, no han hecho un
esfuerzo especial, no han hecho un esfuerzo especial porque
esas enmiendas eran bien naturales, bien sencillas, y por tanto
hemos mantenido una serie de enmiendas que yo no voy a
defenderlas todas con detalle porque creo que ni todas son tan
importantes ni el tiempo que debo tener aquí, sobre todo a esta
hora, deba abusar de ese tiempo y la paciencia de sus señorías
para explicarles esas enmiendas que conocen, sobre todo con
detalle, los que ya hemos podido compartir las sesiones de la
ponencia.

Empiezo por el artículo primero. La enmienda que
proponemos al artículo primero se trata de excluir del ámbito de
aplicación de esta ley tres cuestiones, dos de ellas que yo creo
que son importantes: Una, la que hace referencia a la estadística
para fines estatales; se debe excluir porque esta ley no le es de
aplicación y expresamente debiéramos decirlo. Y otra excluir,
como es natural, los sondeos y las encuestas de opinión
porque las respuestas, las respuestas, son de carácter
voluntario, no son de respuesta obligatoria. Ambos aspectos
son exclusiones que expresamente recogen otras leyes
autonómicas, o sea, no nos inventamos nada nuevo. Por
ejemplo, Canarias en su artículo 3, Madrid en su artículo 1.3,
Navarra en su artículo 2.2 y Cataluña en su artículo 5. ¿Es que
todavía tienen ustedes el perjuicio de hablar de cuestiones
estatales? Yo creo que se debe contemplar expresamente
porque es, como digo, esa referencia necesaria.
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Usted, Sr. Vicepresidente, se ha referido -y tampoco es una
crítica- al artículo 3, a los principios generales de la actividad
estadística, y ustedes señalan tres, aunque hay un primero que
son prácticamente dos, que es la objetividad y la corrección
técnica. Se ha referido a la transparencia y a la
proporcionalidad. Correcto. Hay otros muchos más, pero falta
uno, esencial, que no se incluye y que nuestra enmienda hace
referencia. ¿Por qué no incluir como principio de esta actividad
estadística lo que es una realidad, que es la publicidad de los
resultados? Incluir como principio de la actividad estadística la
publicidad de los resultados. No me vale que me digan que en
algunos artículos hay una referencia a eso, porque después de
matizar, aunque no tengo intención de hacer ningún turno,
salvo circunstancias (...), pero los resultados de las estadísticas
han de ser ampliamente difundidos. De ahí el principio de
publicidad que no quiere reconocerse en la ley, y no basta,
como recoge el dictamen, una referencia a la difusión de los
resultados y a la publicidad de los resultados básicos, artículos
25 y 26. No basta eso porque no es suficiente esa referencia,
que además se basa en un principio de publicidad restringida
porque ahí se habla, como digo, de resultados sintéticos y de
resultados básicos.

A mayor abundamiento véase la normativa autonómica en
esa materia de Canarias, artículo 25. Véase la ley de Madrid,
artículo 3 y siguientes, que se refieren a los principios técnicos
y jurídicos, entre ellos la transparencia y la publicidad. Véase
Navarra, artículo 3 y siguient es, y véase la del País Vasco,
artículo 3. Yo creo que reconocer lo que es evidente... Ya no
quiero empezar con el principio de normatividad, en fin, ni de
homogeneidad ni otros muchos principios que me parecen
menos fundamentales que el principio de publicidad, que debe
figurar en esta ley, y este es un empecinamiento que yo no he
logrado entender, salvo que ahora le sobrevenga una especie
de iluminación de la razón en esta sesión y, como eso es
posible, yo no podía desistir de que la razón les asista en algún
momento de la actividad de la mañana que llevamos aquí, pues
aprueben esta enmienda.

El artículo 5 mantiene también viva una enmienda que es el
derecho a obtener información, pero el texto dice información
suficiente. Eso (...) española, entras y lo miras, y información
suficiente no es igual que nuestra enmienda, que dice
información completa. No encierra, ya lo expliqué en ponencia,
no encierra nada más que la información ha de ser completa, no
suficiente porque la suficiencia la va a determinar quien da la
información. Ha de ser completa, lo que haya, no suficiente,
porque ahí va esto y esto es suficiente. No, no, ha de ser
completa. Reconozca que es una enmienda que tiene una
importancia también capital.

La enmienda 67/02 se refiere al artículo 13 y propone una
sustitución del texto. Lo hace con más rigor con el fin de fijar
responsabilidades indemnizatorias por la revelación del secreto
estadístico que tan bien ha glosado aquí el Sr. Vicepresidente.
La siguiente enmienda, la 68/02 es de adición; propone
reconocer lo que es una obligación: la respuesta obligatoria a
la estadística para fines estatales, que son de respuesta
obligatoria. ¿Por qué no se recoge en el artículo 14 esa

obligación, como hace el resto de las comunidades
autónomas?, ¿por qué no se hace?

El 19 también lo enmendamos. En él se recoge, en el
dictamen, que el Plan de estadística será aprobado por ley.
También ha hecho referencia el vicepresidente a esa exposición
de motivos de la ley, que no la tiene, por cierto, una exposición
de motivos poco..., en fin, muy resumida, pero aquí se ha hecho
una exposición de motivos mucho más amplia que seguramente
debería haber figurado en el proyecto. Pues, bueno, el Plan de
estadística se aprobará aquí, en el Parlamento, por ley; correcto;
es lo que se hace en todos los sitios, no inventamos nada, y el
citado plan se desarrolla a través de programas anuales. Esos
programas anuales los aprueba el Gobierno a propuesta del
Instituto de Estadística; correcto, todo perfecto, y es posible
que el Gobierno tenga que incluir otras estadísticas porque se
haya olvidado por errores de los boletines que mi compañero
y colega de escaño les recuerda, que son muy abundantes (...)
se olvida e incluye una estadística, o por motivos sobrevenidos
porque resulta que..., no sé, que por motivos sobrevenidos
haya una estadística. Lo entendemos, hay que rectificar, hay
(...), pero claro, el Gobierno quiere manga ancha. Nuestra
enmienda dice que se ha de modificar este plan por motivos de
urgencia y de oportunidad, pero no de manga ancha porque ya
la tienen muy ancha ustedes y si encima no les ponemos un
poco de..., en fin, de freno a la manga ancha esa pues (...)
amplia jamás habida en un gobierno, ¿no?

El artículo 17 es innecesario. Nosotros enmendamos el
apartado segundo. ¿Por qué lo hacemos? Me refiero al director
del Instituto Balear de Estadística, ¿por qué lo hacemos?
Porque no creemos que sea apropiado que una ley tenga que
decir que ese director general tiene que ser, en fin, con los ojos
azules y tal, sólo falta poner eso, los metros que tiene de
estatura y tal. No está, estoy haciendo una hipérbole; supongo
que los que han leído la ley lo entenderán. Quiero decir que es
innecesario que la ley diga eso. El Gobierno nombrará a quien
tenga que nombrar con el criterio que quiera nombrarlo, pero,
ya estamos, eso sí, por ley que viene aquí al Parlamento salimos
al menos a alto cargo por ley porque, claro, a alto cargo por ley.
Servicio balear de empleo, o alto cargo. Aquí, claro, ley que
viene ya saben ustedes..., y su administración, Sr.
Vicepresidente, señorías, está muy cargada de altos cargos.
Hay que podar un poco. Al menos no lo pongan y luego si lo
hacen ya les diremos alguna cosa, pero no quieran que
traguemos aquí la ley de entrada ya con otro alto cargo más.

Bueno. En resumen, porque veo ya que tengo..., el tiempo
se me ha ido, como es normal, ustedes han hecho un proyecto,
a nosotros nos ha parecido que en algunas cosas estaba el
proyecto más o menos acertado, no es, como antes le he dicho,
descubrir las américas con el proyecto, que usted aquí parecía
que..., esto lo puede contar en algún pueblo cuando vaya, haga
ese discurso pero, en fin, a nosotros no nos va a contar
historias de las excelencias de una cosa que usted acaba de
inventar per fer país. No, bueno, no es así como usted lo
cuenta. Por tanto vamos a votar -con esto acabo ya- a favor de
aquellos artículos que no están enmendados o que se han
incorporado enmiendas nuestras en el dictamen o se han
trasaccionado, que han sido bastantes, por cierto, casi un
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tercio, pero ya digo, de poca entidad, las que tenían más
entidad han quedado un poco aparcadas para el pleno, y
votaremos en contra en el resto del texto del proyecto. Por eso
rogaría al presidente que haya en el mismo acto dos votaciones
para fijar nuestra posición.

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jaén Palacios. Así será. Per a un torn en contra
de les esmenes? Sr. Joan Bosco Gomila, del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, que també vull agrair, encara que no la pugui mostrar,
que des de Vicepresidència del Govern i la Conselleria
d’Economia, Comerç i Indústria ens hagin fet arribar aquestes
carpetes sobre estadística editades en sis idiomes, i jo pens que
el que és evident és que per una banda se’ns diu que no calia
fer aquesta llei, que la llei de l’Estat ja emparava l’activitat
estadística de la comunitat autònoma, i després se’ns diu que,
aquesta llei, l’hem trobada dins un calaix de l’anterior govern
del Partit Popular.

Jo pens que açò posa de manifest el poc contingut polític,
ja ha dit el portaveu del Partit Popular que era una llei
instrumental, que pot tenir o que té aquesta llei, i la prova d’açò
és que no hi va haver esmena a la totalitat, la prova d’açò és
que de les 29 esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular avui en queden vives 15, per tant n’hi ha 14 que han
estat aprovades, transaccionades o retirades, i esperam que
d’aquestes 15 com a mínim ens agradaria transaccionar-ne una
altra. 

Pel que fa a les esmenes a l’article primer, la 54 i la 56 del
2002, és on es planteja a qui afecta aquesta llei i vostè ha
insistit molt en el tema que les estadístiques que tenguin un
interès estatal siguin excloses d’afectar aquesta llei, nosaltres
entenem que queden excloses perquè no estan a l’apartat on es
parla de les que sí afecta aquesta llei, de les entitats o
administracions que sí que els afecta aquesta llei. Per tant
entenem que sense que se’ls nomeni a la llei queden excloses.
I nosaltres creim que s’ha de marcar també d’una manera clara
a qui s’aplica aquesta llei, perquè vostès proposen no només
l’exclusió de les estadístiques d’interès estatal, sinó que també
proposen suprimir una sèrie d’instituts, centres o
administracions que hagin signat convenis amb el Govern per
dur endavant feines estadístiques que quedin excloses de
l’aplicació d’aquesta llei. Nosaltres entenem que no, que també
se’ls ha d’aplicar si fan una feina estadística d’interès de la
comunitat autònoma.

Per altra banda, quan parlen de la declaració d’estadístiques
d’interès de la comunitat autònoma, nosaltres entenem que
totes les que elaboren organismes del sistema estadístic tenen
interès per a la comunitat autònoma i que amb el pla que
aprovarà aquest parlament per llei creim que és el que donarà

cos al fet que tenguin interès per a la comunitat autònoma, el fet
que el Pla estadístic sigui aprovat per aquest parlament.

Per altra banda vostès proposen un nou apartat a l’article
segon, on es proposa que sigui el Parlament que aprovi les
estadístiques d’interès de la comunitat autònoma. Nosaltres
entenem que és del tot innecessari ja que, d’acord amb els
articles 17, 18 i 19 d’aquesta llei serà el parlament que aprovi el
Pla d’estadística cada quatre anys i, per tant, no oblidem que
aquest parlament haurà de fer una llei perquè el Govern
anualment la pugui desenvolupar aprovant el programa
estadístic de manera anual.

A l’article tercer vostès proposen afegir dos nous principis
que han de regir l’activitat estadística de les Illes Balears.
Nosaltres creim que un dels dos que vostès proposen ja està
inclòs a l’apartat a), i de la proposta del Govern quan parla
d’objectivitat i correcció tècnica i pel que fa a la publicitat de
resultats és una qüestió que queda resolta en els articles 23, 25,
26 i 27 de la llei quan parlen de publicitat, difusió i accés a les
investigacions.

Per altra banda l’esmena 62/02 ve derivada i en consonància
a aquesta que acab d’esmentar i, per tant, tampoc no li
donaríem suport, amb els mateixos arguments que a l’anterior.

L’esmena 63/02, d’addició d’un nou article, es proposa que
d’una manera general tots els resultats es publiquin i tothom hi
tengui accés. Nosaltres creim que no tots els resultats tenen per
què ser publicables i no tothom té per què tenir accés a aquests
resultats. Nosaltres pensam que açò ha de venir regulat per
aquesta llei i es regula en els articles 25, 26 i 26 la seva difusió,
la publicitat i la consulta de resultats específics i, per tant, no és
necessari crear aquest nou article. I pel que proposen d’editar
tots els resultats, entenem que moltes vegades, i sobretot amb
el volum de feina que farà el Servei Estadístic de les Illes
Balears i sobretot amb els convenis que es puguin signar amb
altres administracions, que no té perquè tots aquests resultats
ser publicats.

A l’esmena 64/02, vostès proposen un nou apartat a l’article
7è, per dir que seran objecte de protecció i quedaran emparats
pel secret estadístic les dades protegides, relatives a persones
físiques o a persones jurídiques. Nosaltres creim que, pel que
fa a protecció de dades, el text que hi ha en el Govern queda
prou clar quan diu que el secret estadístic empara totes les
dades individualitzades de caràcter privat, personal, familiar,
econòmic o financer. Però jo pens que va més enllà quan diu
que també empara aquelles dades que condueixen, per la seva
estructura, contingut o el seu grau de desagregació, a la
identificació de persones físiques o jurídiques. És a dir que
quan hi hagi una desagregació de dades i es pugui saber qui hi
ha darrera cadascuna d’aquestes dades, també han de ser
considerades i afectades pel secret estadístic.

A l’esmena a l’article 10, també referida a aquest secret, la
diferència que hi ha entre la seva proposta i el que posa l’article
és que el Govern vol contemplar les excepcions que puguin
preveure les lleis relatives al secret estadístic.
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Per altra banda, l’esmena 67, substituir l’article 13.2, el Grup
Popular proposa que l’incompliment del deure del secret
estadístic doni responsabilitats indemnitzatòries de danys i
perjudicis causats. Nosaltres entenem que no hi ha perquè tots
els incompliments donin el deure d’indemnitzar; creim que
moltes vegades açò sí que es donarà, però que s’ha de veure
cas per cas. I aquesta llei preveu un règim disciplinar i, després
d’estudiar cas per cas els incompliments, es veurà si hi ha lloc
o no a drets d’indemnització. Però, posar-ho d’una manera
general a un article nosaltres creim que és una mesura
desprop orcionada en comparació amb el mal que es pugui fer
en determinats casos.

Pel que fa a l’esmena 68/02, que proposa que les
estadístiques amb finalitat estatal siguin de resposta
obligatòria. Açò és una evidència que ve marcada per la llei
estatal i açò sí que no seria afegir res nou a aquesta llei, ja que
l’obligatorietat de contestar les estadístiques d’interès estatal
ve regulada per la llei de l’Estat.

I per altra banda, també, les noves inclusions que el Govern
pugui fer en el programa anual, si per qualsevol motiu s’han
d’introduir noves estadístiques que el Govern, en el seu decret
de programa anual, no les hi va posar per les raons que fos,
nosaltres creim que aquest decret s’ha de regular de la mateixa
manera que es regula el programa anual. I per tant, complir els
requisits que aquesta llei marca per al programa anual, si hi ha
alguna incorporació, doncs ha de complir també el que preveu,
en aquest cas, l’article 18 de la llei, que s’haurà de justificar el
contingut, la finalitat, qui ha de fer aquestes estadístiques, el
cost que tindran i evidentment haurà de marcar també una
previsió pressupostària. Per tant, entenem que queda prou
justificat que quan per decret el Govern vulgui ampliar el seu
programa anual que ho faci amb les mateixes condicions que el
duen a aprovar aquest programa. Així i tot, voldríem dir que
l’article 19.1, quan parla de “pla anual”, en el seu apartat 1,
hauria de parlar de “programa anual” -no sé si després ho hem
de deixar als serveis de la Cambra-, tal com fa en el paràgraf
següent, i, a més, és la denominació que li dóna l’article 18.

L’esmena 79/02 que, en principi era de suprimir tot l’article
37, que defineix les funcions del director de l’Institut, en fase de
ponència i comissió es va parlar del segon apartat, i nosaltres,
si ens permeten una transacció a aquest article, l’apartat 2
quedaria redactat de la següent manera: “El nomenament de
director d’Institut s’ha d’efectuar per decret del Consell de
Govern, a proposta del titular de la conselleria on sigui adscrit
l’Institut, i tindrà la consideració d’alt càrrec.” Vostè ja ha dit
que era lògic que el director d’aquest Institut fos un alt càrrec,
que no poséssim a la llei, encara que després el decret ho
posés; nosaltres creim que queda més clar que es posi a la llei
i acceptaríem llevar l’especificitat que es posa en aquest article
de la llei que ha de complir aquest director.

Per últim, l’esmena 74/02, on es proposa eliminar el
requeriment previ per sancionar determinades faltes lleus,
nosaltres creim que de la manera que ve redactada la llei es
defensa millor el ciutadà i entenem que, abans de fer una
sanció, encara que sigui lleu, doncs s’ha de facilitar la

informació, almanco se li ha de requerir la informació almanco
per segona vegada abans de procedir a la sanció.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista. En torn de rèplica, Sr. Jaén Palacios,
té la paraula per cinc minuts.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. No, no voy a hacer turno de réplica
porque creo que no merece la pena, las posiciones están muy
claras y le agradezco que se haya referido a todas las
enmiendas, que yo no he hecho y que me ha servido para
recordarlas.

Aceptamos la transacción, porque creo que mejora un poco
el texto, pero no votaremos a favor, porque claro, salvo que
quite lo de alto cargo; luego que lo ponga el decreto del
Gobierno, pero no pretenderán que, bueno, si criticamos el (...)
de altos cargos, (...) Mejora el texto que tiene el Gobierno,
también nos parece bien la rectificación técnica que se ha
hecho y la apoyamos, pero, en fin, apoyamos la transacción,
que se vote, pero nos vamos a abstener.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén Palacios, retira l’esmena per tant ...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, sí, efectivamente.

EL SR. PRESIDENT:

Retira l’esmena que ha fet a la transacció. Sr. Joan Bosco
Gomila, no vol intervenir. Doncs haurem de cridar a votació
perquè el debat està substanciat.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc, tal com s’ha plantejat, votaríem totes les
esmenes menys la 79, que la votarem posteriorment, en un sol
bloc. Per tant, demanaria a les senyores i senyors diputats que
procedíssim a la votació de les esmenes.

Resultat de la votació: 24 vots a favor de les esmenes; 27 en
contra. En conseqüència queden rebutjades tot aquest bloc
d’esmenes plantejat.

L’esmena número 79, que ha estat transaccionada, es pot
entendre aprovada per unanimitat, l’esmena o la transacció,
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acceptada per unanimitat, bé, la transacció, l’esmena està
retirada, la transacció?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

No estam votant l’article, estam votant...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Nosotros hemos dicho que aceptamos la transacción, pero
que a la hora de votar vamos a votar abstención.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Claro, claro.

EL SR. PRESIDENT:

Però ara estàvem a la transacció. A continuació, passaríem
a votar l’articulat, conjuntament els articles esmenats 1, 2, 3, 5,
7, 10, 13, 14, 19, 37 i 44. Senyores i senyors ...

Sí, Sr. Jaén Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, el 37 debiera ir aparte porque si se mantiene
con la transacción, lo que hemos dicho, ese nos íbamos a
mantener. Tiene que haber tres votaciones, porque yo anuncié
dos, pero después vino la transacción y se convierte en tres
votaciones.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte, sí, molt bé, d’acord. Idò, votam els articles 1, 2, 3,
5, 7, 10, 13, 14, 19 i 44. Senyores i senyors diputats, poden
procedir a votar.

Bé, el Ple s’està retransmetent per Internet, que és una cosa
pel que es veu molt important, el que passa és que sembla que
quan es retransmet per Internet afecta el sistema de votació. Ja
ens va passar en una altra ocasió que el Ple es va retransmetre
per Internet. Un moment.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la...

(Pausa)

Bé, demanaré a les senyores i senyors diputats que votin a
favor de les esmenes, dels articles, perdó, dels articles
esmentats que es posin drets, per favor? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: vots a favor, 27; vots en contra, 24.
En conseqüència, queden aprovats aquests articles.

Deman ara la votació corresponent a l’article 37. Senyores
i senyors diputats poden procedir a la votació, pel procediment
electrònic.

(Remor de veus i rialles)

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es posin
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que s’abstenguin? Gràcies.

No hi ha vots en contra. Moltes gràcies.

Resultat de la votació: 27 vots a favor i 24 abstencions.

Procedirem ara a la votació de la resta de l’articulat, -ara,
però ara no ...- de la resta de l’articulat, no, no dóna temps
material a poder votar. Algú ha pitjat.

(Remor de veus)

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació d’aquest bloc de l’articulat, que era
la resta: 51 vots favorables. En conseqüència, queda aprovat
aquest bloc d’articulat.

Facultant els serveis jurídics de la Cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries, per tal que
la llei en qüestió tengui una redacció coherent, queda
aprovada, en conseqüència, la Llei d’estadística de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.
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