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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Anem a donar
començament a la sessió plenària corresponent al dia d’avui.

I.1) Pregunta RGE núm. 1837/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a adjudicació dels serveis de menjador escolar a ACO,
CB.

I començam, com és habitual amb el torn de preguntes, i la
primera d’elles és la de registre 1837, relativa a adjudicació del
servei de menjador escolar a ACO, comunitat de béns, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Manuel Jaén Palacios, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados, Sr. Conseller de Educación y Cultura. Atribuyen a

Julio César, al conquistador de las Galias, la expresión de que
la muer del César no sólo ha de ser honrada sino también
parecerla, lo cierto es que si eso fue verdad o no fue verdad al
menos Plutarco lo recoge en Vidas Paralelas . Pero aquí lo que
importa no es la mujer del César, aquí lo que importa es el
César, es decir, usted, que es el responsable de los comedores
escolares, como máximo cargo de su departamento.

La pregunta que le hago es ¿por qué se adjudica a ACO, CB,
una empresa participada por el esposo de una directora general,
un comedor escolar? En realidad sabemos que son más, pero en
fin, eso es lo que dice la pregunta.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller d’Educació
i Cultura, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Jaén, la resposta és molt senzilla perquè aquesta
empresa, perquè aquesta va ser la proposta que va fer la mesa
de contractació, pura i simplement.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, nos
empezamos a interesar por el tema de comedores escolares en
el año 2000, noviembre de 2000, ¿han oído ustedes bien?,
noviembre de 2000. Y ahora resulta que usted viene aquí a
contestar una pregunta echando balones fuera y llevando la
responsabilidad hacia unas personas de la mesa de
contratación. La respuesta que usted, Sr. Conseller, me da
ahora pues nos deja exactamente igual, ya lo sabemos que en
principio eso es así, pero a usted le corresponde una función
de estar in vigilando. Le dije en cierta ocasión desde la tribuna
que en la catedral de Ciudadela hay un reloj muy grande al lado
del órgano con una inscripción que dice vigilate, se lo di je  a
usted, Sr. Conseller. No me eche las culpas a los funcionarios,
no me desvíe la atención hacia allí porque este caso es un caso
gravísimo de nepotismo y lo vamos a demostrar con el tiempo,
y espero que usted sepa tomar las medidas que corresponden
cuando esto acontece, Sr. Conseller. No me basta en absoluto
que usted me diga eso; Sr. Conseller, vigilate.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. O sigui, el Sr. Jaén me recomana
públicament en aquesta cambra que jo desatengui la proposta
que me fa una mesa de contractació, formada pel Cap dels
Serveis Jurídics, pel Cap del Departament de Gestió Econòmica,
per la Cap de Negociat de Menjadors Escolars, pel Cap de
Servei d’Alumnat i el Secretari General Tècnic. Quina
administració és la que imagina el Sr. Jaén, una administració
d’un poder polític que gairebé té una visió totalitària de
l’administració i ho controla absolutament tot, o una
administració que sap que cada element de l’administració té la
seva funció a fer i la va fent? Evidentment, Sr. Jaén, vostè
hauria tengut dret a fer-me alguna recriminació si jo no hagués
tengut en compte la proposta de la mesa de contractació.

I evidentment respecte d’aquestes frases de Juli César i
totes aquestes històries, jo m’assabent per primera vegada

d’aquest tema quan deman: i com així el Partit Popular ha
demanat aquests expedients? I ni nepotisme ni històries més
enllà de la voluntat de part seva, comprensible dins una espècie
de jocs de ganivets en què la política s’ha convertit, en el qual
vostè aprofita la circumstància que és l’home de la directora
general el titular o un dels titulars d’aquesta empresa per fer
aquest muntatge. Ni jo n’estic assabentat ni hi ha cap
insinuació a la mesa de contractació, supòs que no insinua
això; i, evidentment, jo som respectuós amb els procediments
establerts i sé que la mesa de contractació, com tantes cada
setmana en funcionen a la Conselleria d’Educació, va fer la seva
feina, i jo, lògicament, la vaig assumir o, més ben dit, la va
assumir el Secretari General Tècnic corresponent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.2) Pregunta RGE núm. 1910/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adjudicació del menjador del CP Fra Juníper Serra de Petra
a ACO, CB.

Passam a la segona pregunta, 1910 de registre, relativa a
adjudicació del menjador al colAlegi públic Fra Juníper Serra de
Petra a ACO, comunitat de béns, que formula l’Hble. Diputada
Sra. Maria Salom i Coll del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller d’Educació, com explica vostè l’adjudicació
d’aquest servei de menjador al colAlegi públic Fra Juníper Serra
de Petra a l’empresa ACO, comunitat de béns, pel procediment
negociat i sense publicitat a l’adjudicatari -adjudicatari que no
havia estat convidat a participar en aquest concurs-, com
explica això vostè?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Jo supòs que aquí el que hi ha és la
següent explicació: m’imagin que la Sra. Salom diu que no havia
estat convidada a participar aquesta empresa perquè en realitat
quan, des de la conselleria, des del departament o des del
Negociat de Menjadors es va fer, es varen formular les
invitacions es va fer la formulació de la invitació a nom del
restaurant Sa Creu. Però això, exactament, passa amb altres
casos i és que hi ha unes divergències entre noms, diríem
oficials, legals, inscrits en el registre, i noms, entre cometes,
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populars que passen a la zona. Això passa, per exemple, també
en el cas de Vilafranca quan es convida al Sr. Bernat Garí, Bar
Tercera Edat, i després resulta que qui presenta els papers és
la Sra. Bàrbara Sansó Nicolau, Presidenta de l’Associació de
Persones Majors de Petra; o passa quan es convida a
participar-hi una empresa que s’anomena Eurest i després
presenten la proposta amb la marca Escolarest. Això seria una
possibilitat que fa que vostè pensi que no havia estat convidat
ACO. Evidentment, havia estat convidat el restaurant Sa Creu,
que és el nom popular de referència amb el qual es varen pensar
que no hi havia aquesta divergència.

I després, una altra possibilitat que hi hauria, és que dins la
relació d’empreses que han estat convidades que figura a
l’acta, no hi surt l’empresa ACO, ni rest aurant de Sa Creu; però
a la mateixa acta, i per tant seria una deficiència, un error que es
va produir, quan diu quines empreses han presentat
solAlicituds, resulta que l’empresa ACO surt com a una de les
empreses que han presentat solAlicitud. Com no sigui això,
m’haurà d’aclarir exactament per quina raó diu que no va ser
convidada aquesta empresa, perquè si no, no sé perquè m’ho
demana exactament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. Sra.
Salom, té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Estam davant un tema delicat i crec que molt greu Sr. Conseller.
Aquest procediment, negociat i sense publicitat, tenim aquí el
plec de clàusules administratives aprovat per vostès, i en
aquest plec es diu que només es podran presentar totes
aquelles empreses que hagin estat prèviament convidades a
participar-hi, que això és el que implica un procediment
negociat i sense publicitat. I aquí en el plec de clàusules,
efectivament figura així, s’han d’haver convidat les empreses
per poder participar en aquest concurs. Què passa? Que
nosaltres tenim l’acta de la mesa de contractació, l’acta de dia
27 de juliol de l’any 2000, firmada o com a, participant tots
aquests senyors que ens deia vostè de la conselleria, i resulta
que aquí, en aquesta acta de dia 27 de juliol, no hi figura
l’empresa adjudicatària, ACO, CB; no hi figura, i aquí posa: La
secretària de la mesa formula que en tal data de juliol s’han
convidat a participar en la licitació les següents empreses; n’hi
ha setze, ACO no hi és; el restaurant Sa Creu no hi és. Sr.
Conseller, no hi són. Segons vostès mateixos, segons la seva
conselleria, segons els seus tècnics, no s’ha convidat a
participar aquesta empresa.

I jo em deman: com és possible que segons aquesta acta
aquests senyors no els han convidat a participar i després
resulta que qualcú els informa, no sabem per quina via, si
telefònica, o la dona, o l’home s’assabenta a través de la dona
que és directora general, que hi ha aquests menjadors; com és
possible que s’hi presenti? I més estrany és: com se li adjudica?
I per què se li adjudica?

Crec que, Sr. Conseller, els dels PSM xerren molt i molta
teoria, però a l’hora de gestionar els dels PSM són un mals
gestors, no saben administrar bé els fons públics...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom, el seu temps està exhaurit. Sr.
Conseller d’Educació i Cultura, té la paraula.

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

Bé, gràcies, Sr. President. Vostè, Sra. Maria Salom, diu el
que ja havia dit abans. Efectivament a la relació que consta a
l’acta de totes les empreses no hi surt, però si giram dues
pàgines més enllà, diu: colAlegi públic Juníper Serra de les
empreses convidades presenten proposició Escolarest, Alcadi
i ACO, CB. Per tant, això forma part de la mateixa acta.

LA SRA. SALOM I COLL:

No.

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

Ah, no? Què vol dir no? És a dir, de l’acta val una part, a la
qual ACO no hi surt i en canvi deixa de valer la part en què
ACO sí que hi surt?

LA SRA. SALOM I COLL:

No està convidada i adjudicau.

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

Perdona un moment. De les empreses convidades presenten
proposició, i d’altra banda, l’expedient que li vàrem remetre hi
ha un full en el qual diu que en data de juliol del 2000 sí que va
ser convidada l’empresa, si no he mirat malament l’expedient.
Per tant, deixem-nos anar d’històries i deixi de fer filosofies
sobre la capacitat de gestió del PSM, que el dia que vulgui la
podem posar a la balança i guanyam per golejada, Sra. Maria
Salom. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.3) Pregunta RGE núm. 1911/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a devolució dels imports cobrats per ACO, CB.

Passam a la següent pregunta, que és la número 3, 1911,
relativa a devolució dels imposts cobrats per ACO, comunitat
de béns, que formula l’Hble. Diputat Sr. Francesc Fiol i
Amengual del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.
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EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, hi ha una informació relativa al preu que cobrava
aquesta empresa de què parlam per cada un dels menús.
Efectivament, el plec de condicions assenyalava diverses
possibilitats segons el número d’alumnes, de fet a la clàusula
sèptima, d’obligat compliment per l’empresa, establia que per
determinat número d’alumnes es podia fer un preu, per
determinat un altre preu i per determinat un altre preu; en el cas
que ens ocupa, com que superava el número de 50 persones
que acudien a aquest menjador, l’empresa era obligada a
establir un preu de 3,01 euros. Pareix ser que la realitat és
distinta, sembla ser que es cobraven 3,31 euros per cada un
d’aquests serveis que es donaven.

Ens agradaria saber si això és així, si efectivament pensa que
hauria de produir-se una devolució d’aquests doblers que, de
ser cert aquest incompliment d’aquestes clàusules, obligatòries
pel concessionari, hauria suposat un enriquiment injust i que,
lògicament, com a mínim, demanaria la reparació d’aquest
enriquiment tornant aquests recursos a les persones que les
havien entregat?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Fiol, vostè fa aquesta pregunta a
p artir d’un estat de desinformació, jo ara procuraré informar-lo.
Evidentment, la conselleria no demanarà cap devolució de cap
quantitat perquè pensam que s’ha cobrat la quantitat que
pertocava. Hi ha una clàusula de concessió en base al nombre
d’alumnes, per 550 pessetes menú-dia, però és que hi ha dos
decrets, dues ordres, perdó, que s’ignoren, en les quals es diu
que quan es tracti d’una pròrroga s’establirà, és a dir, quan es
faci una contractació s’establirà com a nombre d’alumnes a
partir del qual establir el preu del menú el nombre d’alumnes del
curs anterior. Per tant, si el contracte es fa el juliol, em pareix
que és, del 2000, són els alumnes del curs 99-2000, -sí, Sr. Fiol,
aquestes ordres ho diuen-, serà en base al nombre d’alumnes
del curs anterior. I el nombre d’alumnes del curs anterior era
menor de 50, per tant s’havia d’establir aquesta quantitat que
es va establir i no la quantitat que vostè demana.

Respecte a la segona qüestió, hi ha un consens
absolutament general de fins i tot que l’empresa..., ah, una altra
cosa: l’ordre estableix que la qüestió dels preus dels menjadors
les fixarà el Consell Escolar i serà el Consell Escolar qui podrà
demanar a l’empresa revisió de preus o l’empresa al Consell
Escolar i, a més a més, es faculta l’empresa per actualitzar els
preus pujant l’IPC. Això vol dir que l’empresa podria haver
augmentat 21 pessetes el menú de cada alumne cada dia i no ho
va solAlicitar al Consell Escolar. Per tant, en lloc d’haver de
tornar doblers en podia haver reclamat més.

Hi ha un escrit del Consell Escolar, -no, no capegi, escolti
que això que li estic dient és la veritat, home, no capegi!-, hi ha
un escrit del Consell Escolar de Petra en el qual posen en
evidència el bons que són aquests preus en relació al context.
I de la llista dels preus dels 120 menjadors que hi ha a les Illes
Balears, he comptat, i resulta que dels 120 només n’hi ha dos
que tenen un preu inferior a les 550 pessetes i n’hi ha un altre
que empata amb el preu de 550 pessetes, això ens dóna com a
resultat que a les Illes Balears hi ha ni més ni manco que 116
menjadors que cobren un menú més car cada dia que aquesta
empresa. Per tant, me sap molt greu però estaven desinformats
i li puc passar fotocòpia d’aquestes dues ordres en les quals es
conta tot això.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Passarem per damunt aquesta curiosa
tècnica legislativa per les quals les ordres modifiquen els plecs
de condicions que venen publicats per a tots els qui
concursen, que això ja és una tècnica que, a més, i perdoni que
li digui, el que fa és tirar-se terra a damunt, no tregui les ordres
perquè per ventura això encara l’acabarà a vostè políticament
perjudicant. Anava molt bé quan donava la culpa als que li
havien elevat la proposta, ara no comenci a treure les ordres
que li donen al final la culpa a vostè. No crec que unes ordres
p uguin modificar i condicionar un plec d’aquestes
característiques.

Respecte a aquesta qüestió, ja veurem al final si es podien
cobrar o no es podien cobrar aquestes quantitats, perquè
naturalment aquest tema jo crec que durà cua. I vostè ha dit al
començament d’aquest debat de preguntes, que el joc de
ganivets en què s’ha convertit la política el tenia preocupat i era
el que duia, -sí, això és el que ha dit-, era el que duia aquest
debat avui aquí. Jo no li he de recordar el que és la política, el
joc de ganivets en aquest Parlament, perquè bé, alguns que
hem segut en aquesta fila que està vostè ara assegut sabem el
que és el joc de ganivets dins aquest Parlament. Però de totes
formes no s’ha de deixar de dir que, com a mínim, el nom de
l’adjudicatari és ocurrent, Sa Creu es diu el restaurant, i la creu
serà el que ha de dur vostè damunt l’esquena el que li queda de
legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol, per la seva intervenció. Sr.
Conseller d’Educació i Cultura, té la paraula i tret ze segons de
temps.

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

Gràcies, Sr. President. Li puc assegurar que de creu cap ni
una; practicant de joc de ganivets mai no m’hi he apuntat a
aquest joc i per ventura ara ho lament en relació al govern
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anterior de la passada legislatura. I el plec de clàusules vostè
l’interpreta malament, el plec de clàusules fixa unes quantitats
i una vegada que es fa el contracte aquella quantitat queda fix...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura, el seu
temps està exhaurit.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA:

En sap molt vostè, es veu.

I.4) Pregunta RGE núm. 1912/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a acta d'adjudicació del menjador escolar CP Fra
Juníper Serra de Petra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta següent, número 4, 1912 de registre,
relativa a adjudicació de menjador escolar colAlegi públic Fra
Juníper Serra de Petra, que formula l’Hble. Diputat Sr. Manuel
Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Espero que el conseller no
me eche la culpa a mí de que las actas están compulsadas en
fecha distinta.

Señoras y señores diputados, las actas, que dan fe de lo
que pasa en una licitación, en lo que sea, en una contratación
determinada, después de dos años casi, Sr. Conseller, usted
nos remite aquí unas actas que son de risa. Y resulta que remite
una acta de adjudicación al colegio Fray Junípero Serra de Petra
y las actas van compulsadas, una, la primera página el 11 de
enero, la segunda el 11 de enero, la tercera 25 de enero, que es
donde aparece lo que la Sra. Salom decía antes, y la cuarta es
del 25, perdón, de enero. El orden, no sé si he dejado uno,
porque he cambiado el acta. Pero justamente allí donde aparece
ACO es donde se cambia la fecha de compulsa. ¿A ustedes se
les ocurre alguien que baje con una acta del piso tercero al piso
primero o al cuarto, no sé dónde están las compulsas, y
compulsen sólo dos páginas, y los catorce días vayan y
compulsen las otras tres páginas restantes? Explíqueme eso, Sr.
Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Jaén, evidentment jo li hauré d’explicar amb hipòtesis,
perquè jo ni vaig esser el que vaig baixar a compulsar, etcètera.
Bé, jo aquest expedient el vaig veure per primera vegada quan,

lògicament, me varen dir que el Partit Popular havia demanat la
documentació, me vaig interessar per a què l’havia demanada,
lògicament, i ràpidament, quan vaig començar a mirar una mica
l’expedient, vaig veure que tenia deficiències. I quan dic que
tenia deficiències, no me diguin ara: carreg el mort a, no, jo no
carreg el mort a ningú, jo simplement faig descripcions dels fets
reals; en aquest servei hi havia hagut excessiu canvi de
personal a un moment determinat. El tema de la documentació
eren expedients, efectivament, poc estructurats, no estaven fets
amb el rigor suficient, no tenc cap inconvenient en dir-ho, ho
vaig dir l’altre dia a una mica de roda de premsa que vaig fer per
donar explicacions. I per tant, jo, a partir d’aquest fet, puc
reconèixer que no haver-hi el rigor suficient, que no estan fetes
amb la suficient qualitat administrativa les actes, i evidentment
no estic acusant ningú, sinó que, fins i tot, faig una exculpació
pública dels funcionaris de la conselleria, que sempre van
absolutament sobrecarregats de feines, i a més a més,
coincident amb uns moments de canvis, repetesc, en aquest
servei. I jo sospit, és la interpretació que faig, a vostè
lògicament no li semblarà gens ni mica viable, però jo, posats a
cercar una explicació, com que no sé, com que sé que he de
descartar l’explicació de la manipulació i totes aquestes coses,
he de cercar una hipòtesi versemblant, jo supòs que el que hi
ha és que dins un expedient, entre cometes, desvertebrat i
desorganitzat quan estan omplint, estan fent les fotocòpies per
enviar-los a vostès la documentació, un dia deuen agafar uns
papers i un altre dia en deuen agafar uns altres perquè estaven
traspaperats els fulls. A vostès evidentment no els ha passat
mai, per exemple a la Sra. Maria Salom no li va poder passar de
cap de les maneres quan va fer la transferència de cultura als
consells insulars, només va enviar un paperet així a cada
consell insular, com si fos un paper de fumar en el qual hagués
fet la llista. No, deu haver passat això, és l’única hipòtesi que se
m’ocorre que pugui explicar aquest fet. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, yo le voy a
hablar también, por respeto, en hipótesis. Todas las páginas
donde aparece ACO son compulsadas el 25 de enero. La
hipótesis es la siguiente: ACO no se presenta a la adjudicación,
como dice el acta, no se presenta; después alguien le dice que
se presente porque se lo van a adjudicar, y, hipótesis con el
acta que tienen primera, que la habían hecho, la compulsa.
Hacen una acta segunda, rehecha, y la compulsan; quitan dos
páginas de una, hacen coincidir las otras siguientes y (...)
Porque no hay otra explicación, no hay otra explicación, aquí se
han manipulado las actas, Sr. Conseller, no hay otra
explicación.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios, el seu temps està exhaurit. Sr.
Conseller d’Educació i Cultura.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Sí, gràcies, Sr. President. Jo crec que el Sr. Jaén, com la Sra.
Maria Salom, que parteix d’una hipòtesi que és falsa, és a dir,
d’una tesi que és falsa, que no es presenta ACO, es presenta Sa
Creu, se presenta Sa Creu que no és allà on ha llegit vostè de
l’acta, però allà on he llegit jo sí. És a dir, per què ha de ser
bona la seva part...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura, el seu temps està
exhaurit.

I.5) Pregunta RGE núm. 1913/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a actes remeses al Parlament amb pàgines
compulsades en dates distintes.

Passam a la pregunta número 5, 1913, relativa a actes
remeses al Parlament amb pàgines compulsades amb dates
distintes, que formula l’Hble. Diputat Sr. Manuel Jaén Palacios
del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Conseller. Le pido un poco de respeto, que no
nos tome por tontos, por favor, no nos tome por tontos, Sr.
Conseller. Usted manda toda la documentación después de dos
años de pedir la documentación, en noviembre, la primera
documentación es de noviembre, 13 de noviembre, y usted nos
manda aquí actas, repito, compulsadas en fechas distintas. O
aquí ha pasado lo que yo digo -porque lo que usted dice, eso
es impensable, eso no se aguanta por ningún sitio-; Sr.
Conseller, aquí ha habido orden de alguien a alguien de los que
estaban en la mesa para que ACO, CB, participara por el esposo
de la directora general, se llevase la adjudicación de estos
comedores, lisa y llanamente. No hay otra explicación, Sr.
Conseller, porque a nadie se le ocurre ir a compulsar una acta
dos páginas, y catorce días más tarde compulsar otras páginas.
(...) más farsas, que ya la veremos a ver, hay una peritación
caligráfica en marcha, la veremos a ver.

Pero, Sr. Conseller, si es que hasta las fotocopias son
distintas, hay unas páginas, las del 11 de enero que son más
oscuras, las del 25 son más claras; ¿es que la máquina a la
tercera fotocopia ya cambia de color? Sr. Conseller, aquí hay
muchas cosas que usted tiene que empezar una investigación
interna, no para descargar el problema en los funcionarios, pero
para saber qué ha pasado. Y no nos cuente cuentos chinos, a
nuestra edad usted no nos puede contestar estas cosas, viene
aquí al Parlamento diciendo esas tonterías, eso lo podrá contar
en algún otro lado, a sus militantes cuando alguno le apriete
por algo, no nos eche la culpa a nosotros.

Sr. Conseller, investigue esto y dé una explicación clara y
convincente de por qué las cosas están así y han ocurrido así.
Esto no es cosa de funcionarios, esto es cosa de políticos.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, la cosa que diu el Sr. Jaén de què
varen demanar l’expedient i al cap de dos anys, si no estic mal
informat, l’expedient el demanaren dia 14 de desembre del 2001
i dia 31 de gener el tenien, dia 31 de gener de l’any següent. Per
tant, res de dos anys, un mes i mig.

Després el tema de fons és el següent: el tema de fons és
que hi ha una tesi del Sr. Jaén que és que hi ha una ordre
política per tal de determinar que se concedeixin aquests
menjadors a una determinada empresa; bé, jo això ho neg
rotundament. Jo m’assabent, per primera vegada, de l’existència
d’aquest fet quan vostès demanen l’expedient i m’inform i per
tant tot allò altre són ganes d’intoxicar la realitat, això es diu
intoxicar la realitat. I tenc la certesa més absoluta del que estic
dient és cert, perquè jo no vaig tenir notícia d’aquest fet quan
vostès demanen l’expedient.

I d’altra banda, Sr. Jaén, realment les dimensions de tot això
farien que fos, no sé si beneit o què, que m’embolicàs amb
aquestes històries per les quatre misèries de pessetes que deu
representar l’explotació d’aquests menjadors. I a més a més, jo
no sé si vostè té currículums meus, però no sol anar per aquí jo
de cap de les maneres, sinó més aviat procur sempre un grau
absolut d’objectivitat i de distanciament. Això sí, però,
repetesc, respectant les feines de cada un dels organismes de
l’administració per prendre les decisions, i a jo, evidentment,
m’arriben els temes quan m’han d’arribar. I això sí, assumesc les
decisions que puguin haver pres, prèviament a mi, les persones
que m’han precedit dins l’escala administrativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, usted es el
responsable de la conselleria, es el último responsable de la
conselleria, usted es el César en la conselleria, y por tanto, aún
con la presunción de inocencia, in dubio pro reo, todo lo que
usted quiera, de acuerdo; pero, Sr. Conseller, déme una
explicación, porque este tema no acaba aquí hoy, este tema aquí
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no acaba, aquí no acaba; usted tiene que explicar ¿por qué las
actas se han...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios, el seu temps està exhaurit. Sr.
Conseller d’Educació i Cultura, té la paraula per tancar.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, jo per acabar, simplement reiterar
l’absolut desconeixement, l’absoluta manca de voluntat
d’afavorir ningú per part de ningú de la Conselleria d’Educació.
I evidentment, dir-li al Sr. Jaén, com ja vaig dir l’altre dia, que he
demanat als serveis i als departaments corresponents que
donin, que facin una recerca de les deficiències que s’hagin
pogut produir en el procés d’atorgament d’aquestes
concessions, entre d’altres coses perquè, una vegada
comprovada la documentació, he vist que és clarament
millorable tot el tema del procediment administratiu que s’ha
seguit. I com que jo vull contribuir a millorar l’administració, he
demanat que facin aquesta revisió i facin propostes de millora,
i això, evidentment, ja està encarrilat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.6) Pregunta RGE núm. 1914/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conveni entre el RCD Mallorca i el Govern de les
Illes Balears.

Passam a la sisena pregunta, 1914 de registre, relativa a
conveni entre el Reial Club Esportiu Mallorca i el Govern de les
Illes Balears, que formula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i
Cabrer del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta ens
agradaria que ens contestàs el Govern, fa referència a les
informacions que vàrem tenir a través dels mitjans de
comunicació, que s’havia signat un conveni de colAlaboració
entre el Reial Mallorca i el Govern de les Illes Balears. Ens
agradaria saber si les informacions que han sortit a través dels
mitjans de comunicació, que aquest conveni costaria uns 100
milions de pessetes, uns 600.000 euros, és cert o no és cert. I
ens agradaria saber, en cas que sigui cert, com s’han fet les
valoracions i també a què anirà destinat? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Pastor, estic segur que vostè ha llegit atentament
el conveni de colAlaboració signat entre el Govern de les Illes
Balears i no el Reial Mallorca, sinó la Fundació del Reial
Mallorca, i com que estic segur que vostè l’ha llegit i vostè sap
com és aquest conveni, vostè coneix i sap i haurà pogut
comprovar que no hi ha cap clàusula econòmica dins aquest
conveni.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. M’agradaria que me
contestàs les preguntes que li faig, Sr. Conseller. Jo li he
demanat quin cost tendrà aquest conveni. Jo el m’he llegit el
conveni, precisament li faig la pregunta per això, si hi hagués
una clàusula que xerràs de doblers jo avui no li demanaria, però
jo li deman perquè vostès aquí, en aquest conveni, no han
posat cap quantitat econòmica. Tal vegada, una vegada més,
els missatgers diuen mentides, tal vegada els mitjans de
comunicació, una vegada més, han dit mentides damunt aquest
conveni; tal vegada resulta que aquest conveni no costa res.
Vostè me vol creure a jo que vostès han firmat aquest conveni
amb totes aquestes clàusules sense cap cost econòmic, vostè
m’ho vol fer creure a jo?

Miri, Sr. Conseller, jo crec, i li demanaria una miqueta més de
transparència; i li demanaria una miqueta més de transparència
i més rigor a uns moments en què vostès tenen en escac a tots
els clubs d’èlit d’aquesta comunitat; als dies d’avui tots han
acabat les seves temporades i damunt la seva caparrudesa de
crear una fundació encara no han cobrat una sola pesseta.
Vostès els tenen en escac i signen un conveni que la premsa
diu que costarà uns 100 milions de pessetes. Vostè ara ens diu
que no és vera? No es preocupi, li haurem de fer un seguiment.
Me permeti que li digui que desconfiï de la seva resposta i que
no cregui que això no tendrà cap cost ni un per a les arques,
nosaltres no li criticam el conveni, li criticam la manca de
transparència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Miri, Sr. Diputat, jo no he de fer creure res, jo el que
he de fer és contestar-li una pregunta i vostè em fa una
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pregunta d’un tema concret i determinat i aquest tema concret
i determinat està clar que en el conveni que es va signar no hi
ha cap clàusula econòmica i per tant, no cerqui altres coses.
Això és el que vostè m’ha demanat, no m’ha demanat res més,
ni jo discutesc amb la premsa ni discutesc amb vostè, vostè em
demana què significa (...), no hi ha cap clàusula que signifiqui
res en aquests moments. Clar que feim un convenir per anar a
fer feina junts, com ahir se’n varen signar uns altres per anar
fent feina junts, però escolti vostè no em pot desprendre
d’aquest conveni és que hi ha clàusules determinades, només
hi ha interès per fer feina junts, la Fundació Illes Esport i la
Fundació del Reial Mallorca per anar fent feina junts per establir
un bon, jo diria un futur per a l’esport de les nostres Illes.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.7) Pregunta RGE núm. 1915/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a signatura d'altres convenis semblants i
proporcionals al que ha signat amb la Fundació Reial
Mallorca.

Passam a la setena pregunta RGE núm. 1915, relativa a
signatura d’altres convenis semblants i proporcionals al que
s’ha signat amb la Fundació Reial Mallorca que formula l’Hble.
Diputat Sr. Josep Simó Gornés i Hachero del Grup Parlamentari
Popular que té la paraula. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Continuam amb el fil de l’anterior
pregunta, assabentats de la firma d‘aquest conveni, esper que
la resposta sigui un poc més valenta, no sigui covarda com a la
resposta anterior i ens pugui informar sobre quines entitats
esportives de la resta de les Illes Balears pensa el President del
Govern signar acords semblants i proporcionals amb el signat
amb la Fundació Reial Mallorca per a la promoció de les
categories de base.

Ens sembla molt bé aquest conveni que s’ha signat amb el
Reial Mallorca, però haurà d’entendre el Govern que aquest
conveni ha despert at moltes expectatives a molts de clubs i
voldríem saber si aquesta política de firmar convenis
promocionals implicarà també a altres clubs. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, jo no vull qualificar la seva pregunta que fa perquè per
ventura la seva pregunta també és covarda o és valenta, no
tenc perquè qualificar-la, supòs que si fa una pregunta la fa per

voler saber que pensa el Govern respecte aquell tema i li he de
dir que vostè avui ha vist a la premsa que ja hem signat altres
convenis, avui mateix ho haurà vist a la premsa i en signarem
més i a més nosaltres a altres esports ja n’hem firmat i els hem
donat suport a través de la Fundació Illes Esport.

Per tant, vostè sap que això és una realitat, és una feina que
estam fent i que aquesta feina l’única cosa que vostè diu és que
estan d’acord amb allò que s’ha signat amb el Reial Mallorca,
però no sé si també el Sr. Pastor hi està d’acord, l’única cosa
que passa diu, bé i això què significa per als altres clubs, no es
preocupi la nostra política esportiva és per a tots els clubs, no
només per a un determinat i la feim amb transparència.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

 Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la seva resposta torna
a tenir trampa, com la seva, perquè vostè s’hauria de fixar en la
meva pregunta, en el terme proporcional, que vol dir equitatiu,
per a tots els clubs que vulguin signar convenis tan
avantatjosos com aquest amb la Fundació Reial Mallorca i és
aquesta la meva pregunta, sí, sí, està molt bé que es signin
convenis amb totes les entitats esportives que ho demanin o
que ho necessitin, però home vostè ha d’entendre que si és cert
el que diuen els mitjans de comunicació que la partida
compromesa és de 100 milions de pessetes, equivalent
pràcticament al pressupost que té la Fundació esportiva, vostè
ent endrà que el malestar de la majoria de clubs esportius d’èlit
de les Illes Balears és molt gran i que les perspectives i
expectatives també són molt grans també en aquest sentit, per
saber com donarà resposta el Govern a aquestes demandes.

Per tant, voldria que em digués que si serà proporcional, si
seran amb els mateixos termes perquè nosaltres desitjam que
sigui així, perquè si no tornarem caure amb la desproporció i la
discriminació que fa el Govern reiteradament a molts de clubs
d’aquestes Illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, la veritat és que tornen a treure
els 100 milions, és a dir, tot parteix d’una suposició que fan
vostès que nosaltres donarem 100 milions al Mallorca i per tant,
des d’aquest supòsit estan creant un clima amb la resta de
clubs. Això només és una suposició que vostès han fet, el dia
que la Fundació del Reial Mallorca signi un conveni i hi hagi
una quantitat econòmica vostès podran dir el que trobin
damunt aquesta quantitat, igual que vostès poden dir que allò
que es va signar ahir amb els clubs que han de pujar a 2ª B, que
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tenen possibilitats de pujar-hi, allà on s’ha signat uns convenis
per ajudar-los a fer la lligueta de promoció cap a 2ª B, a veure si
aquestes quantitats, aquí sí hi ha quantitats concretament 2
milions de pessetes cada un, 12.000 euros cada un. Per tant, si
això els sembla just o no, però la resta, miri amb la resta que fan
és pura demagògia, fer volar coloms i no serveix de res, no
serveix de res més que crear alarmes, perquè no serveix de res
més, perquè parteixen d’una premissa que no existeix i per tant,
com que aquesta premissa no existeix, vostès han de dir la seva
opinió el dia que hi hagi una quantitat econòmica damunt la
taula per a la Fundació del Mallorca, igualment que vostès ens
diguin les quantitats econòmiques que hi ha per a Bàsquet
Inca, Menorca Bàsquet i per a molts més clubs, vostès hi són
allà, amb una proporció i una dimensió i vostè ho sap.

Per tant, deixin que facem feina, deixi que aquests convenis
que estan donant uns bons resultats no creïn cap...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència, el seu temps
està exhaurit.

I.8) Pregunta RGE núm. 1741/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures respecte d'unes manifestacions.

Passam a la vuitena pregunta la 1741, relativa a mesures
respecte unes manifestacions que formula l’Hble. Diputat Sr.
Antonio Diéguez Segui del Grup Parlamentari Socialista que té
la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Hace unas semanas y en un
conocido establecimiento hotelero de Palma se celebró lo que
en algunos casos se ha dado en llamar una especie de misa
negra en la que un conocido empresario hotelero, en el ámbito
de la polémica sobre la implantación de la ecotasa expresó su
p articular solución a la discrepancia que podemos llamar de
origen ideológico o de origen económico, etcétera. Esa
solución era quitar al Presidente o matar al conseller.
Naturalmente por mucho contexto en el que se quiera meter ese
tipo de declaraciones, son declaraciones especialmente graves
y por eso le preguntamos al conseller de Interior que medidas
ha tomado su conselleria respecto a este tipo de declaraciones.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller d’Interior té la
paraula. -Funciona? Sí- 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en primer lloc dir-li que en
nom del Govern de les Illes Balears lamentar i condemnar
aquest tipus de declaracions que únicament contribueixen a
crispar la vida política i social a les Illes Balears, a més no és un
fet aïllat, n’hi ha hagut d’altres. 

Responent a la pregunta dir-li que immediatament que vàrem
tenir coneixement d’aquestes declaracions ho vàrem posar en
coneixement oral a la comissaria de policia i després a través
d’un escrit que vàrem remetre, dir que ens consta que després
es va donar trasllat a la Fiscalia i aquesta ha dit bàsicament que
els fets podrien ser constitutius d’un delicte d’injuries, però a
l’hora de ser un delicte perseguible d’ofici fa falta la denúncia
prèvia. Per tant, ja és una qüestió que queda dins l’àmbit de la
persona, però almanco entenem com a Govern de les Illes
Balears vàrem fer les actuacions que corresponia i acabar
lamentant aquests tipus de fets.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar dar la enhorabuena
al conseller por haber hecho lo que estaba en su mano al
respecto. Solamente añadir que hace unos pocos días oí decir
a un jugador de fútbol, que viste de rojo cuando juega en casa
y juega por la izquierda, cuando le preguntaban sobre la
violencia en el fútbol respondía “no, tiene usted que hablar de
la violencia que sufre el fútbol”. Del mismo modo tenemos que
hablar aquí de la violencia que sufre la política, la política está
sufriendo y quienes se dedican a veces a la política están
sufriendo muchas veces actitudes violentas, en algunos casos
se llega a las agresiones físicas como pudimos observar hace
muy pocos días en Formentera, de una manera totalmente
desgraciada y actitudes y conductas como esta, hechas
públicas en foros tan destacados como aquel que se hizo, solo
sirven para hacer que se sufra más la violencia en este país en
relación a la vida política, cuando tenemos que llevar especial
cuidado en evitar este tipo de cuestiones. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller d’Interior? No vol
intervenir.

I.9) Pregunta RGE núm. 1742/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a disculpes rebudes respecte de les
manifestacions.

Passam a la novena pregunta la 1742, relativa a disculpes
rebudes respecte a les manifestacions que formula l’Hble.
Diputat Sr. Antonio Diéguez i Segui del Grup Parlamentari
Socialista que té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Estas manifestaciones tuvieron
lugar, a las que nos hemos en la anterior pregunta, tuvieron
lugar en un acto público, debidamente organizado y autorizado,
se supone, y la responsabilidad de la organización del acto es
una responsabilidad que podemos decir relativa, puesto que
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uno no responde al cien por cien, ni mucho menos, de todas las
cosas que suceden en los actos que uno organiza, ni de las
manifestaciones que se hacen libremente las partes que
intervienen en los mismos. Pero una vez sucedidos hechos tan
lamentables como aquellos a los que hemos hecho mención en
nuestra pregunta anterior, realmente lo normal en cualquier
organización responsable es solicitar disculpas, especialmente
a las personas que han sido objeto de este tipo de amenazas o
víctimas de estas incitaciones de carácter violento.

Por eso queríamos preguntar si ha recibido el Gobierno
algún tipo de disculpa de la organización del acto en el que
tuvieron lugar este tipo de manifestaciones sobre la
conveniencia de matar un conseller o de quitar al Presidente del
Gobierno.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, encara que sembli
sorprenent, no, de ningú. I això és el realment lamentable, no
rebre pels organitzadors de Pasión por el turismo, en primer el
que crec que hauria d’haver estat, retirar l’ús de la paraula. En
segon, si no es fa, en nom de l’organització demanar disculpes
i, si no s’hi és a temps, en tercer lloc i encara que sigui uns dies
després, enviar disculpes al Govern per allò que ha passat dins
un àmbit d’unes jornades organitzades i que tenien noms i
llinatges, demanar disculpes a un atemptat contra la dignitat
d’un dels membres del Govern de les Illes Balears. 

Per tant, jo crec que abans de tenir passió pel turisme, crec
que s’ha de tenir passió per la convivència democràtica i això
és el que va faltar als que varen organitzar aquest acte. Voldria
que algun dia arribassin, encara que fos tard, a disculpar-se;
però també és ben significatiu que a altres indrets de la política
mateixa, encara que fos des de la discrepància política, quan hi
ha un atemptat contra la convivència democràtica, encara que
sigui, reiter, des d’una perspectiva de la discrepància política,
que es discrepi amb el conseller de Turisme perquè s’està en
contra de l’ecotaxa, perquè s’està en contra de la política de la
desestacionalització o d’allò que sigui, enlloc de sortir la
condemna sense dubtes, surt simplement el silenci i el somriure.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, ciertamente la
situación tiene su gravedad y determinados silencios son
realmente culpables, más todavía en el ambiente, como decía
hace unos momentos, en el que vivimos en el mundo de hoy,
especialmente en nuestro país. Quería llamar la atención sobre

el contenido del borrador del anteproyecto de ley orgánica de
partidos políticos, su artículo 8, apartado 3, subapartado b),
considera que un partido político o una asociación, en
definitiva, a fin de cuentas, puede ser ilegalizado incluso en
caso de fomentar o propiciar el odio, la violencia y la
confrontación social como método para la consecución de
objetivos políticos, o en cualquier caso la creación de un clima
social degradado de enfrentamiento y exclusión. Cuando están
debatiendo determinadas, estas cosas, preparando un proyecto
de ley orgánica de partidos políticos para el Estado español,
realmente es lamentable ver que sucedan determinadas
conductas como las que hemos podido ver en nuestra ciudad
y, especialmente, el silencio de las personas que tenían que
haber hablado, por lo menos para pedir disculpas. Otra cosa, el
silencio justifica lo que es injustificable.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, també per acabar i molt breument. Sumar-me a l’expressió
que vostè ha fet que s’ha de posar dins un context més ample,
que fins i tot és de la nostra pròpia comunitat, i que no és un fet
aïllat: fa uns mesos o quasi un any varen ser unes declaracions
esperpèntiques a Eivissa contra el diputat Sr. Buades; no fa
molt de temps, unes altres declaracions contra el conseller de
Turisme i diputat Sr. Marí Ribas, i per tant entra dins una
escalada xenòfoba i d’actitud de pujar el nivell de crispació
social i política. I crec que el Parlament de les Illes Balears, tots
els grups polítics, tenim la responsabilitat d’acabar amb aquest
tipus de manifestacions que molt poc contribueixen a la
convivència democràtica, o així almenys com jo l’entenc.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior.

I.10) Pregunta RGE núm. 1906/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a títols de funcionaris.

Passam a la desena pregunta la 1906, relativa a títols de
funcionaris que formula l’Hble. Diputada Sra. Francesca Lluc
Armengol i Socias del Grup Parlamentari Socialista que té la
paraula. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Arrel que per primera vegada en
l’història de les Illes Balears tenim un Govern que creu en la
igualtat d’oportunitats per accedir a la funció pública que
planteja unes oposicions netes, clares i transparents perquè
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tengui la mateixa oportunitat a l’hora de poder començar a
treballar per a l’Administració autonòmica, hem hagut de patir
fa uns dies unes acusacions i unes declaracions totalment
desafortunades d’aquells que creuen i que practicaven que
l’amiguisme era la millor manera d’accedir a l’Administració
pública de les Illes Balears.

Per tant i perquè quedi constància en aquesta cambra Sr.
Conseller d’Interior li volia demanar com valora el lliurament del
títol als nous 428 funcionaris de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i que va tenir lloc el passat 7 de maig.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, només dir-li que la
valoració que fa el Govern de les Illes Balears és que es valora
molt positivament aquest tipus d’actes i a més li ho concretaré,
pot sonar o parèixer que es realitzi per primera vegada aquests
tipus d’actuacions. S’ha d’emmarcar dins la primera
convocatòria que es realitza unes oposicions d’una forma
lliures, una oferta d’ocupació pública massiva i per tant, aprova
que la gent que va aprovar, que són la gent que va realitzar
sense cap dubte els millors exàmens, les millors proves. Dins
aquests tipus d’actes es realitza una entrega formal i solemne
d’allò que és l’adjudicació, d’allò que és la titulació per la qual
passen a entrar dins la família de la comunitat autònoma,
passen a ser funcionaris públics.

Per tant, voldria que aquest acte quedàs ja consolidat per
molts d’anys i que el sistema d’accés fos net i que pogués
acabar amb una culminació clara i rotunda cada any al Consolat
de la Mar, perquè això voldria dir que l’accés a la funció pública
s’haurà garantit. I dir-li, perquè aquesta era un dels dubtes que
hi havia durant el procés, que el 95,96% de les places varen
prendre possessió. Per tant, aquells dubtes que es varen fer
caure, com molts altres, crec que el temps ha demostrat que
quasi el 100% de les places han estat cobertes i no hi ha hagut
ni la més mínima crítica respecte el tipus de procés, ni cap dubte
en referència a les proves. Per tant, crec que ja comença a ser
hora que consolidéssim aquest model com una forma exemplar
d’accés a la funció pública.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sra. Armengol? No
vol intervenir.

I.11) Pregunta RGE núm. 1907/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a tendència de l'IPC.

Passam a l’onzena pregunta la 1907, relativa a tendència de
l’IPC que formula l’Hble. Diputat Sr. Antonio Diéguez i Seguí
del Grup Parlamentari Socialista que té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sr.
Conseller, hace unos pocos días hemos podido observar como
los datos que se nos han facilitado sobre el IPC (Índice de
Precios al Consumo), han sido para nuestro país de los más
altos de Europa, creo que sin duda ha sido el más alto, siendo
hasta 20 veces superior el dato respecto a algún otro país como
Alemania. Ciertamente el Govern de las Illes Balears no tiene
facultades para intervenir en el IPC, pero ciertamente también
nuestra comunidad autónoma sufre las consecuencias de ese
aumento de los precios, lo sufre tanto como la que más, por no
decir la que más.

Por eso queríamos preguntarle Sr. Conseller ¿qué valoración
ha hecho el Gobierno de esa tendencia al alza del IPC? 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament la valoració que fa el Govern no pot ser més que
negativa i perjudicial per als interessos de Balears. Efectivament
el mes d’abril es va produir la major pujada d’IPC dels darrers
18 anys, un trist rècord que ja es va batre el mes anterior. Per
tant, la inflació acumulada del primer quadrimestre d’enguany
ja supera la previsió del Govern central per a tot l’any, amb una
taxa interanual del 3,6% de l’economia.

Quan deim valoració negativa? Bé jo pens que aquesta
situació té una responsabilitat, sense cap dubte, la política
econòmica del Govern central, és a dir, s’ha duit una política de
liberalització que s’ha dit que la competència, introduir factors
de competència, produiria una reducció dels preus i que els
consumidors ho notarien, això no només no ha estat així, sinó
que s’ha produït un increment dels preus. També s’ha de citar,
ja que no es poden incidir amb allò que és política monetària
perquè és responsabilitat i competència del Banc Central
Europeu, s’ha de citar també un increment important que s’ha
produït de la pressió fiscal, sobretot de la imposició indirecte,
ens trobam imposts com el recent impost de les benzines,
increments determinats d’imposts d’alcohol, tabac, que això
sense cap dubte ha tengut un impacte negatiu damunt l’IPC.  I
en tercer lloc a Balears, que lideram l’increment de l’IPC a tot
l’Estat espanyol, s’ha de dir que també té incidència la manca
d’actuació del Govern central amb allò que és la compensació
dels costs d’insularitat, tal com preveu el règim especial.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Conseller. Por fin tengo una explicación un poco
más digna, puesto que según nos ha comentado realmente
parece que la culpa de esta subida del IPC la tienen entre otras
cosas una serie de medidas desafortunadas, como las
p rivatizaciones a las que ha hecho referencia, o el no acometer
los costes de la insularidad, por lo que respecta Baleares. Por
lo menos ya sabemos, como siempre se suele decir en estos
casos por parte del Gobierno central cuando no se puede echar
la culpa a la coyuntura económica internacional, que la culpa
no la tiene el mal comportamiento del pollo, sino la de algún
que otro vivo que hay por el Gobierno central.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller d’Hisenda? No vol
intervenir.

I.12) Pregunta RGE núm. 1905/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a consideració de les construccions il Alegals dins espais
protegits com a infraccions ecològiques.

Passam a la dotzena pregunta la 1905, relativa a
consideració de les construccions ilAlegals dins espais protegits
com a infraccions ecològiques que formula l’Hble. Sr. Joan
Buades i Beltran del Grup Parlamentari Mixt que té la paraula. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, tocam aquí un tema
cada vegada més preocupant per al moviment ecologista i per
a bona part de la ciutadania. Aquest Govern està fent parcs
naturals (...), la superfície protegida s’ha multiplicat moltes
vegades d’ençà que hi ha aquest Govern, però hi ha un tema,
una bomba de rellotgeria que són les construccions ilAlegals
dins aquests espais naturals, hi ha un buit legal important.

L’altre dia el GOB a Mallorca denunciava construccions
ilAlegals en el Llevant de Mallorca, Els Verds i els grups
ecologistes pitiüsos estan cansats de denunciar dins els espais
naturals protegits de les Pitiüses construccions ilAlegals, hi ha
un buit legal que sembla la futura llei de biodiversitat resoldria,
donant competència a l’administració ambiental per tipificar
com a infraccions ambientals les construccions ilAlegals allà, per
tant, podent entrar directament a prendre mesures cautelars
com a administració ambiental i també instruint, sancionant i
fins i tot, ordenant demolicions dins espais naturals. I voldríem
saber quina és la seva opinió, si ja està bé deixar-ho en mans
d’ajuntaments i consells, la protecció conservacionista del
territori en aquesta matèria o si no seria millor que la pròpia
administració ambiental que gestiona els parcs sigui la que

intervengui, perquè sinó pot passar el que està passant a Cap
Llentrisca i és que davant el creixement del ciment passen els
anys abans que les administracions ambientals facin res.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sra Consellera de Medi Ambient
té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en primer lloc li vull dir
que compartesc aquesta preocupació i a més és una de les més
importants amenaces que tenen els espais naturals arreu de
quasi bé de tot el món i concretament més d’Europa i més
concretament de la Mediterrània. Per tant, davant aquest greu
problema que estam patint és evident que hi ha d’haver lleis i
marcs mitjançant els quals poder intervenir. En aquest moment
hi ha una concurrència d’interessos entres distintes
administracions, les administracions territorials i les ambientals,
que moltes vegades no resolen el tema que és al cap i a la fi el
que està succeint, fins i tot en aquest moment a l’illa d’Eivissa,
cas concret de Cap Llentrisca, com també a l’illa de Mallorca a
diversos espais naturals.

Per tot això i per aquesta preocupació que evidentment
tenen aquesta conselleria i aquesta consellera, per la qual cosa
la llei de biodiversitat que vàrem presentar en el febrer del 2001,
vàrem plantejar aquesta qüestió com a una qüestió fonamental
per tal de poder arribar, a través d’una legislació com cal,
resoldre un problema com aquest. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr.
Buades té la paraula. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sra. Consellera, és evident que compartim el punt de vista
que això hauria de canviar, vostè parla del febrer de l’any 2001,
allà on la seva conselleria va començar a iniciar el procés de
negociació amb la resta del pacte i del Govern en matèria de llei
de biodiversitat, però li vull recordar que estam a finals de maig
del 2002 i aquest projecte de llei no s’ha aprovat a nivell de
Consell de Govern i un dels temes controvertits sembla que és
aquest, és a dir, qui és competent per prendre mesures cautelars
i sancionar obres ilAlegals dins espais naturals.

A mi m’agradaria que ens expliqués què passa i per què no
surt aquesta llei, perquè el canvi territorial i ambiental es base
en coses d’aquestes, com és possible que el mateix Govern que
permet protegir, que incrementa notablement la protecció a les
Illes Balears a nivell ambiental, no doni eines a l’administració
ambiental que ha de gestionar això perquè aquesta protecció
sigui efectiva. I m’agradaria dir que mentre passa tot això, les
obres s’han multiplicat a les nostres Illes, especialment a
Mallorca i Eivissa i això no pot continuar així, precisament a la
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setmana de la Cimera de Ministres de Medi Ambient de la Unió
Europea, que ha valorar el futur de la política de la Unió en
matèria, per exemple de gestió de la biodiversitat, seria un bon
marc perquè vostè ens aclarís si creu que serà possible en
aquesta legislatura que hi hagilLlei de biodiversitat i si creu, si
es compromet...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades, el seu temps està exhaurit. Sra.
Consellera de Medi Ambient té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, com vostè sap el Govern
de les Illes Balears té dins el seu programa el fet de dur
endavant una llei de biodiversitat que a més és clau per a la
Conselleria de Medi Ambient i per tant, des de la Conselleria de
Medi Ambient sempre hem fet el possible per dur endavant
aquesta llei, que la consideram un marc fonamental que
realment protegeixi d’una manera clara i vertadera les Illes
Balears i per tant, parlar d’espais naturals no sigui parlar de
temes menors sinó de temes centrals com en aquest moment
s’està debatent a nivell de tot Europa, com també vostè sap
perfectament.

És evident que és una llei que té tot un seguit de qüestions
que s’han de debatre, jo he de dir que hem fet una feina
important des de la Conselleria de Medi Ambient, estam
inquiets per aquesta tardança, però esper i estic convençuda
que el Govern de les Illes Balears apostarà clarament per
aquesta llei i en aquest sentit jo faré tota la feina perquè pugui
ser aprovada el més aviat possible per part del Govern i duita al
Parlament, que ja és una altra qüestió poder arribar a un acord.
Així i tot m’agradaria afegir clarament i per tant, per donar-ho a
conèixer davant aquesta cambra que aquesta llei en un tema
concret, com és el aquest que vostè m’ha demanat, és important
saber que és necessari, aquesta llei ho fa, tipificar aquelles
obres ilAlegals com a infracció ambiental. És a dir, que totes
aquelles obres que es facin de manera ilAlegal dins un espai
natural protegit tenguin una infracció ambiental i per tant,
aquesta administració poder actuar-hi, precintant o duent a
terme totes les cessions corresponents. Quan tenguem això
podrem dir que aquesta cambra, aquest Govern i sobretot
aquesta comunitat ha guanyat molt per realment protegir el
nostre territori. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.13) Pregunta RGE núm. 1916/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a afirmacions contingudes en el document polític del
PSIB.

Passam a la pregunta número 13 i darrera del torn de
preguntes la 1916, relativa a afirmacions contingudes en el
document polític del Partit Socialista de les Illes Balears, que

formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Flaquer i Riutort del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Donat que el President del Govern no
és present a la sala en aquests moments, no sabem si no
compareixerà durant tot el dia, o si està en aquests moments
pels passadissos de la cambra i donat que aquesta pregunta va
dirigida expressament a ell i tenim interès que la contesti ell, la
retirarem i la tornarem formular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Flaquer. Pregunta retirada.

II. InterpelAlació RGE núm. 1763/02, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, relativa a situació de l'empresa Perlas
Majorica.

Per tant, passam al segon punt de l’ordre del dia que és la
interpelAlació 1763 presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a la situació de l’empresa Perlas Majorica. En nom del
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Antoni Pastor per
un temps de 10 minuts per defensar i plantejar la interpelAlació.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, membres
del Govern. En primer lloc abans de començar aquesta
interpelAlació, m’agradaria fer una precisió i vull que quedi ben
clara, m’agradaria destacar la lleialtat institucional que ha
tengut el Partit Popular amb el Govern en referència a aquest
tema de Majorica, per tal de no desestabilitzar les possibles
gestions que estava fent el Govern en relació a la problemàtica
que avui ens té aquí, la crisi de Majorica.

Durant tots aquests mesos he de recordar que des de que
es va conèixer l’inici de la crisi de la coneguda empresa perlera
manacorina, el Partit Popular només ha presentat una sola
iniciativa i va ser una moció que vàrem presentar els regidors
del Partit Popular a l’Ajuntament de Manacor, una moció que
anava encaminada a donar suport a l’empresa, però sobretot
donar suport als treballadors, saben la difícil situació que
estaven patint. Vista la resposta per part del pacte d’esquerres,
el Partit Popular va prendre una decisió i va ser la de no
polititzar aquest greu problema per tantes i tantes famílies que
es veuen afectades en el meu municipi, és a dir a Manacor.
Responsabilitat, segons el meu parer, el pacte d’esquerres no
ha tengut amb el Partit Popular, ja que en cap moment hem estat
informats de totes les negociacions o possibles negociacions
que s’han duit endavant, excepte aquelles preguntes que
aquest diputat o altres han fet davant aquesta cambra, o bé
sigui en comissió. Avui senyores i senyors diputats parlarem
d’una empresa centenària, l’any 1890 va néixer quasi per
casualitat, dos amics en viatge d’oci el Sr. Eus i el Sr. Rich
decideixen posar en marxa una singular aventura i elegeixen per
fer-ho Manacor i he de dir que les dones, sobretot les dones,
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són les que comencen la revolució econòmica d’un municipi
com Manacor, tots recordam com sonava la sirena a l’hora a
l’hora d’anar a fer feina se sentia per tot Manacor.

Passa el temps i arriba la data màgica, 1951; després de
molts d’esforços es descobreix la fórmula i neix la primera perla
més perfecta que mai no havia creat l’home, la perla Majorica,
una empresa mundialment coneguda, arrelada a tot el món, una
empresa que també ha contribuït molt a la promoció de la nostra
illa, que ha estat sempre a les millors fires arreu de tot el món,
una empresa que produeix riquesa a un dels principals
municipis de Mallorca, jo diria que un orgull per a tots els
mallorquins, però sobretot una empresa amb un gran patrimoni,
els seus empleats; els perlers i les perleres, coneguts a tot arreu
amb aquest nom en aquest sector, han treballat sempre com si
ho fessin per a ells, i no només els que avui encara estan en
aquesta empresa, sinó molts d’aquells que avui ja no són amb
nosaltres, han deixat una gran part de la seva vida en aquesta
empresa, és a dir, a Majorica.

Però, i ara què?, ens demanam, senyors del Govern. Són
capaços de dir-nos quin és el futur d’aquesta empresa? Seran
capaços avui de dir-nos-ho? Són capaços de dir-nos quin és el
futur de 500 treballadors i de les seves famílies? Seran capaços
de dir-nos-ho? Tant de bo m’equivoqui, però crec que vostès
avui no tenen resposta.

Han passat moltes coses des de la primera reunió de dia 30
d’octubre que va tenir l’empresa amb els representants de la
Conselleria de Treball, concretament amb els senyors Galán i
Mascaró. O des de l’entrega al Sr. Trias dels plans de l’empresa
i en aquella reunió que també ja es va parlar del possible suport
econòmic per part del Govern; això era dia 28 de novembre. El
Sr. Trias demana 15 dies per estudiar el tema i passa molt de
temps sense que el Govern es pronunciï, passen i passen els
dies. Mentrestant, és clar, hi ha un missatge per part d’aquest
govern, demanen als treballadors paciència, tot s’arreglarà.
Aquest és el missatge del Govern.

Hi ha un preacord. Aquesta és una part molt important i que
intentaré resumir a causa del poc temps que tenc. Els
treballadors i els sindicats, que són els grans perjudicats, fan
un gran esforç. 140 treballadors deixaran l’empresa, 85
prejubilacions i 55 indemnitzacions. Aquest és l’esforç per part
dels més afectats. El banc creditor considerarà tres anys de
mancança amb una condició: l’empresa ha de convertir el
préstec dels accionistes, és a dir, uns 3.700 milions de pessetes,
en capital. Els accionistes aportaran 500 milions de pessetes
més i el Govern avalarà 700 milions de pessetes a l’empresa. El
Govern central, juntament amb el Govern balear, aportaran una
gran part de les prejubilacions. L’empresa, els sindicats i el
banc creditor diuen que estan d’acord però ens falta el Govern,
que és una part molt important. El dia 13 de febrer, en una
reunió del director general de l’empresa i el president del
Govern, absent com sempre en aquests grans debats, i diversos
consellers s’arriba a un acord, el Govern avalarà aquests 700
milions de pessetes. 

El dia 28 de febrer a darrera hora es rep per part del Govern,
és a dir, l’empresa rep una carta d’intencions signada per tres

consellers que diu que el Govern avalarà 700 milions de
pessetes a través de l’IDI. Creuen vostès de veritat que un
banc pot acceptar un aval de l’IDI?, una empresa que està
endeutada fins part damunt les orelles? Vostès ho deien
seriosament? Telefonades diàries per part de l’empresa al
Govern i dia 5 de març es presenta la suspensió de pagaments.
No creuen vostès, senyors del Govern, Sr. Sampol, que si el dia
21 de gener, que s’havia arribat a un preacord social amb les
condicions acceptades pel banc, amb les condicions
acceptades pels sindicats, amb un informe favorable al pla de
viabilitat, amb un acord per part de l’empresa de l’aportació de
capital i de reconversió del deute en capital, si el Govern
hagués complit amb la seva part avui no estaríem parlant
d’aquest gran problema?

Què han aconseguit vostès durant aquests mesos? Tendran
l’oportunitat d’explicar-nos-ho. Què han millorat durant aquests
mesos des que es va iniciar la crisi fins al dia d’avui? Creuen
vostès que la situació dels treballadors és millor que ara? On és
l’auditoria que diu que han de ser 2.000 milions de pessetes
l’aportació per part de l’empresa?, qui la té?, la coneixen els
sindicats i la coneixen els treballadors? Vostès varen córrer per
dir-los que si un moment donat havien cobrat havia estat
gràcies a aquest govern d’esquerres; com arreglaran ara la
congelació de sou del 0,7 de l’any 2001 i del seu 3% del 2002
que suposa entre unes 25.000 i 35.000 pessetes per treballador
firmada pels interventors? 

Per què l’única opció que dóna el vicepresident, el Sr.
Sampol, és la venda de l’empresa després de tants de mesos i
mesos de negociació? Com ens poden dir vostès que la
suspensió de pagaments els va agafar per sorpresa si vostès
estaven assabentats de la difícil situació que travessava
l’empresa? Com poden continuar vostès demanant tranquilAlitat,
Sr. Sampol, als treballadors si vostè no té cap solució
definitiva?

Saben vostès que ha estat retirat el pla social el passat 9 de
maig? Hi havia un pla social acceptat per tots; avui ja no tenim
res. Qui serà responsable d’un nou expedient de regulació
d’ocupació amb un major nombre d’afectats?, em poden dir
vostès qui serà el responsable? És vera que vostè té deu grups
interessats en la compra de l’empresa?, qui són?, com es
diuen?, on són?, estan avançades?, no estan avançades?,
compraran?, no compraran?, en quines condicions volen
comprar?, quin joc fan i vostès els ajuden? Estan segurs que
aquest nou pla, aquest nomenat Pla B anunciat per part de
l’empresa, no pot ser enviat directament al Govern central? És
això el que volien?, llevar-se de sobre la responsabilitat? És això
el que volien? 

Pot entendre el Sr. Sampol que els treballadors se sentin
enganats i enganades per part d’aquest govern?, ho poden
entendre vostès després de tants de mesos? 

El Partit Popular li demana, Sr. Sampol, responsabilitat. Fa
mesos que li demanàvem que agafàs aquest tema directament
el president. És evident que amb l’interès que té el nostre gran
president, absent en aquest gran debat, que 500 famílies es
juguen el seu menjar, li interessa molt poc; no m’estranya que
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no l’hagi agafat. Vostè, Sr. Sampol, ha estat incapaç al dia
d’avui de donar una solució a un greu problema que afecta més
de 500 famílies i ha arribat el moment, Sr. Sampol, d’exigir-li
solucions. Si vostè no és capaç de trobar-les deixi que ho faci
un altre. Per favor, Sr. Sampol, no jugui més amb els
treballadors de Majorica.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor, per la seva intervenció. Sr.
Vicepresident del Govern, té la paraula en nom del Govern. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, bé, compartim la definició que ha fet d’aquesta
empresa, de la importància que té per a Manacor, per a la seva
comarca, per a les dones de Manacor, i jo crec que tots
coincidim en definir-la com l’empresa més emblemàtica de les
Illes Balears i que ha passejat el nom de Mallorca per tot el món.

El que passa és que amb la seva exposició crec que ha
descuidat uns antecedents; amb la seva intenció d’avui sí
polititzar el tema, partiditzar el tema, ha obviat uns antecedents
que crec que s’han de recordar, i és la compra, una compra de
Majorica a finals del 97 per un valor d’11.000 milions de
pessetes que es materialitza en un préstec amb un sindicat de
bancs de 7.000 milions de pessetes més un préstec que
s’atorguen els mateixos accionistes de 2.000 milions de
pessetes i una aportació dels socis de 1.000 milions de
pessetes, és a dir, 11.000 milions de pessetes amb una aportació
de capital únicament de 1.000 milions de pessetes. No només
això, sinó que el préstec amb el sindicat de bancs es fa a un
interès altíssim: el MIBOR més d’1,25 a 5 punts perquè són
diverses operacions, i els 2.000 milions que es deixen els
accionistes ni més ni manco que a un 15% d’interès. No només
això, sinó que les primeres actuacions que pren el nou consell
d’administració és augmentar molt la plantilla, però
especialment de càrrecs directius amb uns sous molt
importants. Bé, a la vista d’això jo crec que la Cambra entendrà
les reserves, la desconfiança del Govern amb els propietaris
d’aquest a empresa, i si bé qualsevol aportació econòmica a una
empresa avui està totalment restringida per la normativa
europea, amb aquesta qüestió ens fa ser molt més
escrupolosos. Per tant, aquest antecedent jo crec que és
definitiu a l’hora de determinar les relacions del Govern amb els
actuals accionistes.

Bé, així i tot l’interès social del tema i la importància de
Majorica duen el Govern a prendre una decisió d’avalar
econòmicament aquesta empresa i a donar suport al pla de
jubilacions anticipades i de regulació de plantilla amb les
quantitats econòmiques que efectivament vostè ha dit, ara, amb
unes condicions, és a dir, la carta d’intencions, que va anar
precedida d’una reunió a Presidència del Govern amb la

presència del mateix president, -no és cert el que vostè ha
afirmat en els diaris aquests dies, que el president..., fins i tot li
ha dit covard; vostès tenen molt bo de fer insultar la gent-, el
president va rebre els comitès d’empresa quan demanaren
audiència en el Consolat de Mar i va rebre els accionistes, i
juntament amb el conseller d’Hisenda, el conseller de Treball i
jo mateix els vàrem comprometre un aval de fins a 700 milions
de pessetes, ara, això sí, amb unes condicions, perquè els
antecedents d’aquests accionistes ens feien ser molt prudents.

Quines eren aquestes condicions? Primer, que l’acord amb
els comitès d’empresa sobre la regulació de plantilla fos
acceptat, per tant que hi hagués un consens social; segon, el
manteniment de l’activitat a Manacor i el compromís de
mantenir la marca un mínim de deu anys; i tercer, conformitat
del Govern al pla de viabilitat presentat per l’empresa.
Efectivament es necessitava una condonació d’una part del
deute amb el sindicat de bancs i es necessitava una aportació
de capital que l’empresa va proposar que fos de 500 milions de
pessetes. 

Com determinar si aquest pla de viabilitat és correcte? Mirin,
precisament perquè no hi hagués suspicàcies vàrem anar a
l’empresa auditora, que em permetrà que no li enviï aquesta
auditoria perquè és una informació confidencial d’una empresa
que el Govern no li pot facilitar, a vostè, però sí que n’hi faré un
extracte, i l’empresa Aguiló Moyà, Auditoria Balear, Societat
Limitada, crec que una empresa que està lliure de tota sospita
de connivència amb el Govern, ens va presentar un diagnòstic
del pla de viabilitat, un pla de viabilitat que els auditors varen
qualificar de necessari, però que una vegada analitzat el varen
veure insuficient i incomplet. 

Els llegiré alguns dels paràgrafs del diagnòstic que fa
Aguiló Moyà. Diu que “no aconsegueix arribar al nivell de
beneficis en cap dels tres anys pressupostats; en el suposat
que les raons socials siguin determinants per assumir un risc de
suport financer -que ho eren- és precís considerar que no es
tracta d’un acte puntual sense conseqüències posteriors.
S’assumeix el risc d’una gestió que no es domina i que pot
provocar el ressorgiment del conflicte amb major virulència en
un termini de 12 a 18 mesos o abans si la situació de les vendes
empitjoren”. I afegeix: “Es passa a dependre de la capacitat de
gestió d’un grup, que el seu perfil, fins allà on es coneix, és més
inversor que empresari, que viu allunyat dels problemes del dia
a dia i sense excessiva pràctica en resoldre situacions de
conflicte”. I afegeix l’auditor: “L’ideal seria la venda del paquet
accionarial a un nou grup empresarial gestor i més coneixedor
de la realitat empresarial”. Afegeix l’auditor que les previsions
d’ingressos són poc creïbles i que tant en la primera com en la
segona fase aquestes previsions no es compliran i que, per
tant, l’aportació de capital necessària dels accionistes, a més
del suport econòmic del Govern, en lloc de ser de 500 milions
de pessetes hauria de ser com a mínim de 2.000 milions de
pessetes.

Bé, això és el que es comunica a l’empresa i l’empresa no
accepta aquesta aportació de capital, i aleshores sabem que els
accionistes han decidit posar a la venda l’empresa.
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Vostè ha fet una afirmació sobre com podien els bancs
donar un crèdit avalat per l’IDI, que és una empresa endeutada,
una empresa endeutada que podem analitzar per què està
endeutada. Està endeutada per operacions com aquesta, que
totes han resultat fallides pel govern anterior, actuacions fetes
durant el 95 i el 96. Efectivament, el deute de l’IDI és de 2.074
milions de pessetes gràcies a les actuacions que varen fer dins
el sector del calçat, actuacions que ha suposat la pèrdua
d’aquestes inversions; unes varen ser compra d’accions, en el
cas de Yanko fins al 49% de les accions; en els altres casos va
ser finançament de les comandes que feien les empreses... Bé,
en cap cas no s’ha recuperat una sola pesseta i per això l’IDI
està endeutat. Però això no és obstacle perquè els bancs
concedeixin un préstec a una empresa avalada per l’IDI, perquè
hi hagués hagut un acord del Consell de Govern que
autoritzava l’IDI a concedir aquest aval i avalava l’IDI; és a dir,
per tant, en el cas que hagués estat fallida aquesta operació el
Govern es feia càrrec dels 700 milions de pessetes més les
despeses financeres que s’haguessin ocasionat. Simplement els
bancs no donaren, no concediren el préstec ni amb l’aval de
l’IDI perquè varen veure que aquest pla de viabilitat era
insuficient i el Banc d’Espanya el va desautoritzar. Això va ser
el que va motivar la carta d’intencions dels tres consellers, que
tornava a insistir en el compromís de suport a aquesta empresa,
això sí, prèvia conformitat al pla de viabilitat.

Què podem fer a partir d’ara? A mi m’agradaria que vostè,
en tornar sortir a la tribuna, intentàs no descarregar tota la
responsabilitat damunt el Govern i personalment damunt jo;
m’agradaria que reconegués aquests antecedents, els
antecedents d’aquests empresaris que s’ha vist que més que
industrials són especuladors, tenim l’experiència del seu pas
per una altra empresa, La Casera, i per tant jo crec que per ser
correcte vostè hauria de tenir en compte aquesta situació.

Mirin, nosaltres no hem negociat amb cap empresa. Hi ha
hagut empreses que s’han dirigit al Govern per demanar quina
seria l’actitud del Govern en cas de comprar aquesta empresa,
i en tots els casos els hem dit el mateix: “Mirau, en aquests
moments el Govern té un compromís adquirit amb Majorica amb
aquestes condicions. Per tant, si el pla de viabilitat que els
nous compradors presenten és correcte el compromís econòmic
del Govern és el mateix. No només això, sinó que si s’arriba a un
consens social amb els treballadors per fer la regulació de
plantilla el Govern mantendrà les partides econòmiques
previstes per a les jubilacions anticipades, i les partides que
estan reservades dins enguany es poden ampliar dins l’any que
ve si fos necessari, això sí, amb una única condició, consens
social amb els treballadors, és a dir, aprovació del pla de
l’expedient de regulació de plantilla per part dels tres comitès
d’empresa”, i aquesta és la postura del Govern. 

Per tant, què podem dir avui als treballadors i a les
treballadores des del Govern? Evidentment que pot entrar un
nou comprador que faci o que intenti fer una regulació de
plantilla a la brava i sense consensuar-la. Això és perfectament
possible. Ara, quin és l’oferiment que fa el Govern? Mirin, aquí
hi ha unes quantitats econòmiques que poden facilitar a
l’empresa fer una regulació pactada i, per tant, més beneficiosa
per als treballadors si hi ha un consens socials, és a dir, del que

es tracta és que les aportacions que pugui fer el Govern a la
regulació de plantilla i al reflotament d’aquesta empresa siguin
per, en certa manera, obligar els nous compradors a pactar tota
possible regulació de plantilla amb els comitès d’empresa, i
aquesta és l’única arma que tenim. Naturalment que haguéssim
pogut fer el que va fer el Partit Popular l’any 95 i l’any 96, és a
dir, l’any 95 i l’any 96... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, Sr. Vicepresident del Govern, vagi acabant, per
favor. 

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

És a dir, l’any 95 i l’any 96 el Govern va fer una sèrie
d’intervencions dins empreses. Ara, ja li dic, 700 milions de
pessetes per a prefinançament de comandes, participació de
Foment Industrial en empreses mixtes 911 milions de pessetes,
i tot això més interessos va provocar unes inversions de
Foment Industrial dins empreses de 2.074 milions de pessetes.
Com els deia no s’ha recuperat ni una sola pesseta d’aquestes
inversions. 

Jo i el Govern estaríem disposats a, els 700 milions més els
250 per l’expedient de regulació de plantilla, no recuperar-los,
estaríem disposats a això, però a allò que no estam disposats és
que vagi a un grup, per dir-li qualque cosa, empresarial que
d’aquí a set o vuit mesos, deu, dotze mesos, ens tornàs situar
en el mateix estat que està l’empresa actualment. Si no hi ha
unes garanties de continuïtat empresarial han d’admetre que el
Govern no vulgui jugar els doblers dels ciutadans i, en tot cas,
jo crec que aquella glòria que va tocar el Sr. Matas quan va dir
que aquest grup, la compra de Majorica per aquest grup era la
millor notícia de l’any va ser una mala notícia. 

Crec que tots els mals no són culpa del Govern, ni del Sr.
Sampol, ni del Sr. Antich; crec que tots els mals comencen
quan un grup més especulador que industrial entra dins
aquesta empresa i l’ha situada en la situació que es troba
actualment.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Grups que
vulguin intervenir? Sra. Vadell, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sr. Vicepresident, després d’haver sentit les seves explicacions
a la interpelAlació presentada pel Partit Popular poques coses
s’hi poden afegir. No obstant això m’agradaria explicar alguns
matisos que com a manacorina he viscut molt de prop.
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L’empresa Perlas Majorica, amb seu a Manacor des de fa
cent anys i escaig, va constituir tota una revolució per a la
ciutat, una ciutat abocada principalment a la producció agrària
i a la indústria del moble eminentment familiar. L’arribada d’una
nova indústria desconeguda fins aleshores i destinada a la
fabricació d’articles de luxe, amb possibilitats de donar feina a
un colAlectiu de dones que no havien conegut altres
possibilitats de feina que no fossin el camp, la casa o la costura
i els brodats, va obrir nous horitzons i grans possibilitats de
millorar l’economia familiar de manera important. La majoria dels
manacorins coincidim que Majorica va ser el punt de partida de
l’apujada de nivell de vida de les famílies i, en conseqüència, de
la ciutat. Tanmateix no degué ser fàcil per a aquelles primeres
dones que, trencant motlles i desafiant el què diran per apostar
per una nova forma de vida desconeguda i nova, anaren a
guanyar-se la vida creant un nou ordre familiar i social. No
obstant les traves aconseguiren consolidar l’empresa i
mantenir-la fins ara. 

Les Perles, com l’anomenam familiarment els manacorins, ha
estat una empresa fortament arrelada a la vida social de la
ciutat. Des del principi de la seva creació es va implicar de
manera decidida en la millora no només econòmica dels
treballadors, sinó també en donar-los facilitats perquè
poguessin compaginar la feina amb les obligacions familiars,
creant una guarderia per als fills de les treballadores, tota una
novetat en aquell temps, i fins i tot un economat on els obrers
podien comprar tota casta d’articles de primera necessitat a bon
preu i amb horaris compatibles amb la jornada laboral. Majorica
s’implicava també donant suport a multitud d’esdeveniments
culturals i esportius, i era el principal patrocinador del club de
bàsquet Perles Manacor. Totes aquestes consideracions que
els diputats manacorins i la majoria de tots coneixeu, i sobretot
les persones que ens acompanyen avui, a les quals aprofit per
saludar, les faig no per intentar donar una imatge romàntica de
Les Perles, sinó per deixar constància de l’arrelament de
Majorica a Manacor al marge de la importància que té com a
empresa de projecció internacional. 

Aquesta implicació en la vida de la ciutat va començar a
minvar en el moment de la seva venda. A la nova empresa no li
interessava que el seu logotip sortís als programes de festes del
poble o de qualsevol esdeveniment social, o mantenir un equip
de bàsquet regional, i per tant va començar a retallar i, a la
vegada, a apostar per grans esdeveniments esportius invertint
una doblerada per exemple en el Trofeu de vela Reina Sofia i
negant les miques a les activitats de Manacor a les quals
sempre havia donat suport. 

Aquests detalls, amb els quals es manifesta un divorci entre
l’empresa Majorica i la societat manacorina, ja crearen una certa
desconfiança en la gestió dels nous empresaris, i més s’anà
reafirmant amb la constatació dels canvis en l’estratègia
empresarial i de personal que s’anaven duent a terme davant la
perplexitat dels treballadors, diguem-ne, històrics. Això no vol
dir que no fos necessària una modernització en els sistemes de
producció i distribució, però les reformes anaven alarmant el
personal perquè no tenien cap lògica. Explicar aquí quin és el
procés de fabricació de perles seria llarg i complicat i tampoc no
és el tema que ens ocupa, però semblava que en lloc de

modernitzar el que feien era anar desmuntant la fàbrica
departament a departament.

Amb aquests precedents no va sorprendre massa la crisi
que es va anunciar a finals de l’any passat i que ha desembocat
en la situació que ens trobam avui. A finals de novembre, si no
ho record malament, el Sr. Camps ja li demanava, Sr.
Vicepresident, notícies sobre la situació de Majorica. Les
preguntes s’han anat succeint al llarg dels darrers mesos i les
respostes que vostè anava donant sempre han estat clares i
coincidents amb les informacions que els mateixos diputats del
Partit Popular tenien. 

Avui hem trobat aquestes respostes que vostè ha donat
totalment coherents i responsables. Els acords que ha adoptat
el Govern, consistents amb ajuts a l’expedient de prejubilacions
fins a 250 milions de pessetes i un aval de 700 milions supeditat
a la conformitat del Pla de viabilitat i amb una condició
indispensable, que hi ha d’haver consens social i, sobretot, que
s’ha de mantenir l’activitat empresarial a Manacor, són l’única
garantia perquè els doblers públics serveixin per mantenir el
futur de Majorica i el futur dels seus treballadors. Tot el que
impliqui abocar doblers als empresaris sense condicions, tal
com sembla que demanen des de les files del Partit Popular, i no
vull avançar esdeveniments, és engreixar taurons, és engreixar
uns empresaris que es dedicaren a descapitalitzar l’empresa fins
abocar-la a la major crisi laboral de Mallorca, ja que afecta un
colAlectiu de més de 500 persones, i que una vegada constatada
la greu situació econòmica no ha trobat altra solució més que
l’acomiadament de personal i demanar doblers públics per al
seu reflotament. D’ençà que començaren els contactes amb el
Govern no han complit cap compromís, han fet la suspensió de
pagaments per sorpresa i s’han negat a injectar el capital
necessari, que no aportaren ja des del moment de la compra. 

No és estrany que ningú no se’n fiï, d’aquests empresaris;
s’han d’exigir garanties de continuïtat de l’empresa, i esperarem
la moció subsegüent que presentarà d’aquí a 15 dies el Partit
Popular i esperam poder-hi donar suport perquè també confiam
que des de les files del Partit Popular faran unes propostes
responsables i, sobretot, no aniran a enganar el personal
creant-los expectatives que potser no es podran complir.
Moltíssimes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vadell, per la seva intervenció en nom
del Grup del PSM-Entesa Nacionalista. La Sra. Mercè Amer, en
nom del Grup Socialista, té la paraula. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, resulta difícil, resulta molt difícil explicar com una
empresa centenària, una empresa amb una marca de prestigi
internacional, amb una espectacular xarxa de distribució pugui
entrar de sobte en aquesta crisi, mancats, entenem des del Grup
Parlamentari Socialista, mancats -dic- els actuals gestors d’uns
arguments entenem fiables. Recordem tots que utilitzaren els
atemptats de l’11 de setembre per parlar d’aquesta baixa de les
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vendes, però també que utilitzaren arguments fins i tot de
caiguda del turisme per explicar com perjudicava a aquesta
empresa.

En realitat la compra l’any 98 per Alfa d’aquesta empresa
Majorica és l’inici d’una crisi anunciada, celebrada -és així, ho
deia el Sr. Sampol- celebrada pel Sr. Matas, recordem-ho: “La
millor notícia que he rebut aquest any”. Com s’efectua aquesta
compra? Ho ha explicat molt bé avui el Sr. Sampol com també
ho va explicar a la Comissió d’Economia del passat mes d’abril
a preguntes del diputat Sr. Camps. Va explicar molt bé com
d’aquests 10.000 milions de pessetes quina és l’aportació i quin
és el gran préstec a interessos elevadísssims. Però també ha fet
menció d’un altre tema que és molt significatiu, perquè aquí, a
Mallorca, tenim aquesta dita de quan no hi ha massa cosa a fer
ven les cases i anar a lloguer, és significatiu com tot d’una
venen l’immoble de Barcelona i van a lloguer a un conegut
passeig de Barcelona, amb uns preus que tots recordam, un
lloguer elevadíssim.

Quins eren els propietaris? Ha parlat aquí que, evidentment
coneixem el cas de La Casera, però també aquí coneixíem per la
premsa: ¿Quién es el dueño de Majorica?, parlaven; i a què es
referien? Diu: La familia propietaria de Majorica vendió en
mayo un Cezanne por 7.500 millones de pesetas, -7.500 milions
de pessetes. Però també diu que el patriarca del clan també va
vendre obres per valor de 20.000 milions de pessetes. La
Casera, capital sí que n’hi ha per a allò que volem, tot i que
demanam des d’aquesta tribuna aquesta viabilitat perquè
l’empresa de Majorica pugui continuar la seva activitat i per
tant mantenir els llocs de feina a Manacor.

Com es gestionava, com es va començar i quins moviments,
quins canvis significatius veim en la gestió de Majorica? Tot
just es compra, no tan sols es canvien els directors, tot l’equip
directiu, sinó que veim una xifra elevada que quasi es duplica
d’alts executius. Ens serveix d’exemple la contractació d’aquest
dissenyador de Cartier, el Sr. Corentine Cidó, que es parla, a
més, d’una quantitat, d’un sou anual de 65 milions de despeses
en concepte de nòmines i representació. Aquest mateix fet, no
just aquest cost que representa aquest dissenyador, sinó també
les despeses que van darrera aquesta aposta cap a un disseny,
cap a productes de més qualitat, fa que difícilment tengui
sortida en el mercat i provoca, com saben tots vostès, un elevat
estoc de producte que s’arrossegarà al llarg de tots aquests
anys.

Recordem també com en el segon any s’intenta una venda
per catàleg que suposa unes inversions elevadíssimes que no
funcionen. A un tercer any hi ha una gran campanya de
comercialització que tanmateix no hi ha aquesta realització,
producció i comercialització per donar sortida a aquests
productes; ja dic aquesta campanya no s’avé en el que podríem
veure producció i comercialització per donar sortida, per
caminar junts en aquest producte de Majorica, en aquest
producte de les perles. Tot un seguit d’actuacions, poc
afortunades entenem, es desaprofita la producció de qualitat,
realitzada pels treballadors de joies; s’abaixa també la producció
de fàbrica i també s’elimina aquesta producció que deim de
segona qualitat, que tenia una bona comercialització. Tot un

seguit d’errors, reconeguts per la pròpia empresa, pel Sr.
Arozamena, que parlava: Reconoce, el Sr. Arozamena, errores
de gestión, reconoce errores de gestión.

Podríem afegir altres moltes qüestions que entenem que són
necessàries per a aquesta continuïtat i hem parlat d’això en
moltes ocasions, les necessitats de modernització, les
necessitats d’inversió en tecnologies en el taller, en el
laboratori. Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista, i ja
acab, Sr. President, des del Grup Parlamentari Socialista creim
necessari millorar cap al futur -sí, Sr. Pastor, sí que hem de
millorar-, i veim clarament que aquesta empresa té futur i allò
que volem és que pugui continuar evidentment l’activitat a
Manacor i que els treballadors mantenguin el seu lloc, els
treballadors i les treballadores, mantenguin el seu lloc de feina
també aquí. No es tracta, per tant, que les institucions
públiques es limitin simplement a aportar doblers, no es tracta
d’això; volem responsabilitat, volem una bona gestió i volem un
pla de viabilitat. Hem de fer pinya tots i en això necessitam el
compromís de tots per a aquesta viabilitat de l’empresa, ho
especificava clarament el Sr. Sampol, aquestes garanties de
continuïtat han de tenir el suport -i així s’ha mantengut el
suport del Govern quant a un expedient de regulació de
plantilla, amb consens-, aquests 700 milions de pessetes
d’avals per a aquesta viabilitat d’un pla, però segur, per això
necessiten aquest mínim d’aportació, segons demostraven
aquests estudis, de 2.000 milions de pessetes per a l’empresa,
que, en principi, no hauria de tenir problemes, entenem. I
evidentment el compromís del manteniment de la marca i de
l’activitat a Manacor.

Per tant, sí, Sr. Pastor, té, senyors del Grup Parlamentari
Popular, sí que apostam clarament pel seu futur, sí que entenem
que, a més, és viable; és important la capitalització, hi ha
d’haver un control dels estocs, hi ha d’haver una modernització
de les instalAlacions i de la tecnologia, i també un control de
qualitat. Apostam pel futur perquè és una marca de prestigi, té
una bona xarxa de distribució, parlàvem en termes
d’espectacular la xarxa de distribució, no és just a un lloc, a
Estats Units, és arreu del món, i és un producte que, a més, es
demanda. Però té una cosa també molt important, el seu capital
humà, el seu capital humà és el més important d’aquesta
empresa.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer, en nom del Grup Socialista.
L’autor de la interpelAlació, el Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. President del Govern
benvingut a aquest debat, ha anat bé que el cridàs perquè
vostè entràs, sabem que era als passadissos i hem fet aquesta
crida perquè sabíem que vostè, si el cridàvem, entraria.
Començaré pel Grup del PSM. Sra. Vadell, me pensava que
vostè avui sortiria aquí, me pensava i, a més, ho dic de tot cor,
que sortiria vostè a defensar els treballadors, m’ho pensava;
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vostè ha sortit aquí a defensar el seu conseller, no ha parlat
absolutament de cap solució per als treballadors; no ha
contestat absolutament res. Consens social? No li basta a vostè
el consens social que hi havia amb el pla social aprovat, no li
basta que el 90% dels treballadors signassin un preacord, això
per a vostè no és pacte social? Me digui què és? Un 90% dels
treballadors.

Sra. Mercè Amer, una altra manacorina, m’ha dit que
aquests empresaris varen emprar l’11 de setembre uns
arguments una miqueta obscurs per fer sortir la crisi de
Majorica; quins va emprar el seu President, la Sra. Munar també
ho sent, quins va emprar més que l’11 de setembre per tapar
una crisi del Govern en temes de moratòries? No és el mateix,
Sra. Mercè Amer, o són iguals aquests empresaris que aquest
Govern? Escolti, vostès se limiten a pujar aquí a desprestigiar
els empresaris i no seré jo qui els defensaré, no seré jo, perquè
en això hi podem estar d’acord. Després li contestaré a vostè,
Sr. Sampol. En això hi podem estar d’acord, no mereixen cap
confiança, és a dir, no ho han demostrat; però vostès han tallat,
vostès creuen que sortint diàriament a desprestigiar aquests
empresaris salvaran l’empresa, vostès pensen que ho faran?
Vostès surten aquí i saluden els empleats; els empleats no han
vengut aquí perquè els saludin, els empleats han vengut aquí
perquè vostès donin solucions, que se’n vagin d’aquí i
sàpiguen quines solucions tendran els empleats de Majorica,
faltaria més!

(Aplaudiments)

Evidentment, Sra. Mercè i Sr. Sampol, havia de sortir el Sr.
Matas, faltaria més que no hagués sortit la frase del Sr. Matas;
és per això que aquest President no obri la boca, per por de no
equivocar-se; és per això que s’arrisca a donar una solució.
Nosaltres estam d’acord i estam disposats, perquè vostè m’ho
ha demanat, a equivocar-nos amb vostès, ens volem equivocar,
perquè les decisions que prenguin vostès -i així li vaig fer saber
al seu Vicepresident- que siguin les decisions de tots, estam
disposats, el Partit Popular, els seus 28 diputats estan d’acord
que si vostès s’asseuen amb ells a què la solució no sigui la
solució del pacte d’esquerres, sinó que sigui una solució de
tots per als treballadors i per a l’empresa de Majorica; avui, aquí
li dic, i ja li vaig dir al Sr. Sampol en els passadissos, i si no, que
surti aquí i em faci mentider.

Sr. Sampol, vostè no m’ha contestat les preguntes que li he
fet. És cert que aquest nou pla ho poden presentar directament
al Govern central i vostès no tendran res a dir? És cert que se
necessita més d’un 85% dels treballadors, que no té avui per
avui aquesta comunitat, sinó que només té el 82, perquè n’hi ha
d’altres a altres comunitats autònomes i a altres països, només
en té 82, no té l’obligació de presentar aquest pla de viabilitat
a la comunitat autònoma, és cert, li deman? Pot ser que tengui
desinformació, m’agradaria que vostè me contestàs si ara
aquesta gent ja poden passar de vostès i se’n poden anar
directament a Madrid.

I ara li faré una pregunta al Sr. Sampol: no creu que amb la
situació que està travessant Majorica els sortiria molt més barat
a qualsevol empresa anar-se’n directament i tirar pel camí

d’enmig que no venir al Govern i que per un aval de 700 milions
de pessetes, aquest prepacte que li costava prop de 800 milions
de pessetes, no li sortia més barat anar-se’n pel camí d’enmig?
És això el que volen vostès? Estic segur que vostè no vol això,
però avui per avui pot passar. Aquests compradors que volen
comprar, una empresa totalment desfeta, jo crec que cada dia
que passa, perquè l’auditoria que varen fer vostès deia 2.000
milions de pessetes, m’agradaria saber a dies d’avui si aquests
doblers han augmentat; possiblement sí. Jo crec que cada dia
la situació a Majorica, el temps juga en contra, i en això jo crec
que vostè estarà d’acord amb jo; el temps no juga al seu favor
ni juga a favor del Govern ni juga a favor de l’empresa ni juga
a favor dels treballadors, juga en contra. Per tant, Sr. Sampol,
nosaltres li demanam solucions.

Hem tengut molta paciència, vostè ens diu que nosaltres
avui sortim aquí a polititzar el tema. Vostè no va anar a la
manifestació de Manacor, però jo hi vaig anar; una manifestació
amb pancartes de partits polítics, i no eren del Partit Popular, el
Partit Popular es va ficar allà enmig de la gent, totalment
d’incògnit per donar suport als manacorins i manacorines que
fan feina a Majorica, i això ho varen fer quatre o cinc mil
persones; però hi va haver partits que varen sortir a la
manifestació de Majorica amb pancartes: Esquerra Unida a
favor dels treballadors de Majorica, i avui no els he sentit, avui
que tenim el debat de Majorica, que hi ha una interpelAlació de
Majorica no els hem sentit, però ells, la pancarta deia: Esquerra
Unida a favor dels treballadors de Majorica.

Sr. President, aprofitant que ara és aquí, perquè a la meva
primera intervenció vostè no m’ha sortit, li deman que vostè
agafi el tema personalment. I el meu compromís, Sr. President,
i dels diputats que m’acompanyen és que si vostès volen trobar
una solució, a pesar que sigui una solució arriscada, vostè em
parlava de Yanko, efectivament ha costat doblers, però avui
Yanko existeix, avui a Yanko hi ha més de 140 treballadors que
fan feina, Yanko es va salvar. Això és el que demanam a vostès
que facin amb Majorica, no li demanam res més. I li deim i li
tornam a repetir, que són decisions arriscades i que per això el
que no volem és d’aquí a un any, dos anys, tres anys, si
prenem entre tots una solució equivocada, que es pugui dir
aquell senyor va dir o aquell senyor va dir. Miri, vostès no
debatin el que va dir el Sr. Matas fa tres o fa quatre anys,
vostès debatin avui el que diuen vostès i les solucions que
tenen vostès, per favor no s’amaguin pus i siguin més
transparents.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor, per la seva intervenció, en nom
del Grup Popular. Sr. Vicepresident del Govern té la paraula per
tancar aquest debat.
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EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Bé, me demana quina solució hem
donat avui als treballadors de Majorica. I vostè quina solució
ha donat avui als treballadors de Majorica?

(Remor de veus)

És a dir, jo li vaig fer la pregunta aquí, li vaig fer la pregunta:
me demana que donem 700 milions de pessetes a uns
empresaris que compraren una empresa d’11.000 milions de
pessetes i només n’aportaren 1.000, és això que me demana?
Me demana que arrisquem 700 milions de pessetes de tots els
ciutadans de les Illes Balears amb un informe d’auditoria que
ens diu que aquesta empresa, en un màxim de dotze mesos, es
tornarà trobar en la mateixa situació? I ens trobarem el Govern
amb 700 milions menys i per tant menys capacitat d’intervenir
i 250 milions destinats a l’expedient de la regulació. Jo li he dit:
què pot fer el Govern en aquests moments? El Govern el que
pot fer és oferir unes contrapartides econòmiques que
incentivin els futurs empresaris a consensuar l’expedient de
regulació de plantilla amb els treballadors. I m’imagín que si
tenen un criteri empresarial els interessa molt més fer una
regulació consensuada amb els sindicats que no provocar un
conflicte dins els treballadors.

Miri, aquí, des del primer moment hi ha hagut una intenció
molt clara de l’empresa; l’empresa va ser la que va amplificar la
seva crisi. Miri, jo, amb tres anys que duc com a responsable
del sector empresarial, és la primera empresa que anuncia la
seva crisi econòmica als mitjans de comunicació, amb un
objectiu molt clar: de treure doblers públics a l’administració i
anar-se’n. Això és tot el que volien i vostès ens demanen que
donem doblers a aquests taurons, sense garanties que es
mantendran els llocs de feina.

Mirin, vostès intenten treure partit de les desgràcies
d’aquests ciutadans i és ben hora que els ho diguin.

(Remor de veus)

El primer anys, amb els incendis, demanaren la dimissió de
la consellera de Medi Ambient; el segon, amb la sequera,
demanaren la dimissió de mig Govern; amb les epidèmies de
fora vila, demanaren la dimissió del conseller d’Agricultura;
amb el temporal ens han dit que paguem quan encara no duim
sis mesos del temporal i vostès estigueren tres anys a pagar el
temporal, el primer pagament el feren als set mesos i ja ens han
fet un ultimàtum. Fan falques publicitàries a les ràdios perquè
no retiram els pins...

(Remor de veus i rialles)

Vostès són unes aus carronyeres que volen treure vots de
les desgràcies dels ciutadans de Balears, aus carronyeres són!

(Renou i aldarull a la Sala)

Mirin, mirin si aquí hi ha algú empresarial, amb vocació
industrial, tendrà el suport del Govern, però no per treure els
doblers públics dels ciutadans de Balears i llavors tirar els
treballadors als carrers. Això és el que vostès voldrien, perquè
són del PP aquests que dic; va bastar veure-lo entrar al meu
despatx a aquest senyor, que volia dur mitjans de comunicació
a l’entrevista. Qui ha amplificat la crisi han estat els propis
accionistes.

I sobretot no és una crisi la del sector perler, no és una crisi
que afecti tot el sector perler. Aquesta disminució de vendes
s’ha produït justament en un moment en què les exportacions
de perles de Balears a l’exterior han augmentat, que a l’any 2001
varen augmentar més d’un 20% les exportacions; no és una
crisi per la situació econòmica o per la conjuntura mundial, ni
per l’11 de setembre que, naturalment, no ha beneficiat l’11 de
setembre, és una crisi provocada per la mala gestió dels actuals
propietaris, és una crisi provocada per la descapitalització dels
actuals propietaris que varen introduir unes càrregues
financeres damunt aquesta empresa inassumibles. Com poden
pagar 7.000 milions de pessetes a un 5%? Com es poden
retornar 2.000 milions de pessetes amb un 15% d’interès que
s’ho paguen a ells mateixos? Això són usurers, i vostès ens
demanen que els regalem 700 milions de pessetes? Vostès així
estimen els doblers públics?

Mirin, els insistesc, si aquí es presenta un projecte
empresarial amb un pla de viabilitat el Govern arriscarà tots els
doblers que facin falta, però no els tirarà a la claveguera, no els
tirarà a aquests taurons financers. I ja està bé que vostès
defensin aquestes pràctiques empresarials! Haurien d’estar
empegueïts, ni una crítica ha sortit a la seva intervenció a
l’actuació d’aquest grup, ni una! Únicament crítiques i
responsabilitats al Govern. És indignant això que fan vostès,
indignant! Ni una crítica a aquest grup empresarial.

Senyores i senyors diputats, aquest Govern està implicat
amb Majorica, està implicat, hi perdrem les hores que facin falta,
hi dedicarem els recursos econòmics que facin falta, però amb
gent seriosa, amb gent que tengui cara i ulls, no..., bé,
m’estalviï, per respecte a la Cambra, el qualificatiu.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern, per la seva
intervenció.

(Remor de veus)

Sr. Pastor, per què me demana la paraula?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sr. President. Primera, perquè aquest diputat i
aquest grup de diputats han estat insultats i, segona, perquè jo
crec que s’han tret arguments en aquest debat que no tenien
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res a veure, com pagar les ajudes a les tempestes, etcètera.
M’agradaria i, a més, que s’han posat en boca meva, perdoni Sr.
President, s’han posat en boca meva afirmacions que jo no he
fet, crec que molt greus i que m’agradaria quinze segons
d’amabilitat d’aquest President per poder-les contestar.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, li don un minut, Sr. Pastor, per poder contestar; i
el Vicepresident del Govern també tendrà un minut per poder
tancar el debat, com està reglat així. Té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Sampol, s’ha posat nerviós,
s’ha posat nerviós i crec que ha perdut el talant que havia
tengut vostè durant tots aquests debats, sí. Sr. President vostè
no pot dir res perquè s’ha perdut la primera part del debat, per
tant, com que només en sap la meitat, per favor se calli.

(Remor de veus)

Sr. Sampol, vostè diu que són taurons, vostè els ha dit de
tot; qui és que va firmar una carta d’intencions, dirigida cap a
aquests taurons, que els deia que els donaria 700 milions de
pessetes, o no hi havia la seva firma, Sr. Sampol? No hi havia la
seva firma i la firma d’altres consellers? Vostè va ser el primer
que va dir que els donaria 700 milions de pessetes, i vostè ho
va ...

Sr. President, però què és això?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Diputat, perquè els dos grups fan renou. O no
fa renou ningú i el debat se centra en el que és, o si fan renou
tots jo he de tenir el marge de tolerància.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Té raó, Sr. President, el que no és habitual és que ho faci el
President de la nostra comunitat autònoma.

Sr. Sampol, vostès ho varen fer això, vostès varen enviar
una carta d’intencions; però és que tal vegada dia 21 de gener
aquells 700 milions de pessetes eren suficients, amb un pla de
viabilitat, vostès podien posar una persona del Govern dins el
consell d’administració. A dies d’avui o fa dos mesos, eren
2.000 milions; ens pot dir avui si aquests 2.000 milions de
pessetes basten? Aquesta empresa l’estan desfent. I vostès,
els ho he repetit, el temps juga en contra d’aquest Govern, però
sobretot juga en contra dels treballadors i vostès avui no ens
han donat cap solució.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Vicepresident del Govern, té la
paraula també.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, el Govern és el mateix, aportarà
700 milions de pessetes avalant una operació, més els doblers
que ja estan compromesos a la Conselleria de Treball, però amb
un pla de viabilitat. No donarem un taló en blanc a ningú. La
pregunta és: vostès estan disposats a regalar 700 milions de
pessetes si hi ha un auditor independent que els diu que
aquests doblers és tirar-los a la mar? Però, per favor, no facin
demagògia, no facin demagògia perquè avui a l’únic que van és
a pescar vots dins la desgràcia de la gent i de la gent de
Manacor; perquè vostè no ha aportat cap solució, vostè no
n’ha aportada cap de solució.

És a dir, d’aquí a quinze dies vostè presentarà una moció,
proposarà que deixem 700 milions de pessetes a aquests
empresaris sense garanties que d’aquí deu mesos, dotze mesos,
no tancaran les portes de Majorica? L’únic que demanam són
garanties, l’únic que demanam són garanties, el Govern
governa, el Govern té 250 milions de pessetes per a les
regulacions; el Govern està disposat a avalar 700 milions de
pessetes i si en fan falta més ho estudiarem, però amb una
condició, el manteniment de l’empresa a Manacor, consens
social amb els treballadors per a l’expedient de regulació; i
tercer, un projecte empresarial, garanties, dins el que es poden
donar, que el pla de viabilitat no està inflat, que és correcte. I el
problema és que aquest pla de viabilitat inflava les vendes, i
això ho diu un auditor independent, un auditor de prestigi.

Per tant, el Govern manté el seu compromís, però amb
garanties que l’empresa continuarà; per favor, és que és l’únic
que es pot demanar, sobretot amb aquests antecedents,
sobretot amb aquesta gent que ha intentat, que ha xuclat
l’empresa fins ara. És que vostès ens ho haurien d’exigir a
nosaltres que no jugàssim els doblers públics d’una manera
temerària, perquè això no és arriscar doblers, això és actuar
d’una manera temerària.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern, amb la seva
intervenció queda tancat aquest debat.

III. Moció RGE núm. 1854/02, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de prevenció de riscs
laborals, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 838/02.

I passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la moció
1854, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
de prevenció de riscs laborals, derivada aquesta moció del
debat de la interpelAlació 838. El Sr. Camps, en nom del Grup
Popular, té la paraula.
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EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies President, senyores i senyors diputats. Després
d’aquest tens debat jo crec que hauríem de reconduir ara les
causes i fer una exposició i una anàlisi de com podríem arribar
a un consens, a un acord amb tots els partits polítics, sobre un
tema que ens preocupa molt com és els serveis de prevenció de
riscs laborals de la comunitat autònoma. La moció que avui
presentam és conseqüència de la interpelAlació que sobre
aquest tema vam debatre fa quinze dies en aquesta Cambra. I en
aquell moment dèiem que la Llei 31/95 era una bona llei, era una
llei que afectava també aquesta vegada la comunitat autònoma,
l’administració pública, a més a més de les empreses privades
i els seus treballadors. Aquesta llei, per tant, afectava, com no,
els ens que els són pertinents a l’administració autonòmica i
també afectava les empreses públiques. Aquesta és una llei
realment per tots qualificada de positiva, que és una bona llei,
però que s’ha de reconèixer la seva complexitat; és una llei
complexa que ha necessitat més de trenta reglaments per al seu
desenvolupament. I açò fa que hi hagi una aplicació diguem-ne
erràtica i una aplicació tal vegada no de veres com la que tots
voldríem, perquè la nostra comunitat autònoma té una realitat
d’accidents laborals que sobrepassa l’àmbit de normalitat. I açò
és el que ens preocupa.

Però hi ha una gran responsabilitat per part del Govern
perquè afecta ni més ni menys que el 56% de totes les
administracions públiques de la comunitat autònoma. Amb
dues aportacions importantíssimes, com van ser les
transferències d’educació i també les transferències de sanitat
a principi d’any, per tant parlam d’un volum de persones de
més de 20.000 persones, i açò crec que és d’una gran
responsabilitat aplicar correctament aquesta llei. L’activitat
preventiva, com diu la Llei 31/95 i el Decret 39/97 que
desenvolupa el Reglament de serveis públics, fa tota una
exposició i unes referències de l’avaluació inicial del risc, les
mesures correctores pertinents, la formació dels treballadors,
les mesures d’emergència, primers auxilis, vigilància de salut,
que és molt important, i després, una cosa que jo crec bàsica
que és la coordinació, la coordinació perquè a la comunitat
autònoma, a més que els llocs de feina siguin segurs també
tenguin un caire, per part de l’administració pública, de model
d’acció preventiva, que sigui realment arribar a una cultura
preventiva que a tots ens pugui afectar i imbuir la nostra
societat de la importància que aquesta té.

El Govern de les Illes Balears per a jo ha fet, per al
desenvolupament d’aquest servei de prevenció i d’aquesta llei,
dues accions positives importants, però que també el
comprometen molt: una és el Decret 44/2001, de creació del
Servei de Prevenció de Risc Laboral; a jo me’s indiferent que es
desenvolupi cap a un sistema propi o aliè, per a jo l’important
és que sigui eficaç i eficient i que realment doni resposta al que
llei els demanda. I després, n’hi ha una altra, que és el pacte
que va subscriure el Govern i el conseller amb la Comissió
Paritària de Salut i que, si mal no record, va ser publicat en el
BOIB dia 30 de gener del 2001. Per tant, jo crec que aquestes
dues accions són molt compromeses, són molt positives i que
ens agradaria que es poguessin desenvolupar d’una manera
normal i amb un temps normal perquè sigui d’aplicació pràctica.

El que preocupa al Partit Popular, sobretot, són dues coses:
per una part, l’acció preventiva en si, que tots els ens i totes les
empreses públiques compleixin amb la llei i assumeixin el seu
servei de prevenció i pla conseqüent, després, de prevenció de
riscs laborals; i per altra banda, que assumeixin també totes les
empreses públiques i el Govern, com he dit abans, aquesta
cultura preventiva, que s’imbueixi la societat d’aquesta cultura
preventiva. I m’explicaré.

Amb les transferències d’educació, a part del seu propi
servei preventiu que hem de desenvolupar, ens agradaria que
el conseller absent presentés plans d’actuació per a FP, plans
d’actuació a la primària, a la secundària, impulsessin també des
de la Universitat que fos possible que els tècnics qualificats de
prevenció de riscs laborals siguin també assumits i puguin
treure, perquè aquests tenen molt a veure amb el suport tècnic
i amb el suport que puguin donar tant a l’empresa privada com
a l’empresa pública, com a l’administració local, com a
l’administració pública de la comunitat autònoma.

I en l’altra, també seria bo que amb sanitat, i així ho vaig
constatar i dir a la consellera de Sanitat, també absent, per mala
sort, avui aquí, que seria bo que, a part també del seu propi
desenvolupament de servei propi o aliè, de servei de prevenció,
clarifiquessin tota una sèrie d’aspectes de l’accident laboral i de
les malalties de la salut, les malalties laborals. Jo crec que hi ha
una gran confusió aquí, que seria bo que s’aclarís, seria bo que
aprofundissin en què és accident laboral i què és malaltia
professional, jo crec que tenim aquí una gran oportunitat
perquè açò és clarifiqui i sobretot abordar aquelles malalties
noves que afecten a la seguretat i salut dels treballadors de la
nostra comunitat autònoma.

Per tant, incidir i animar als dos consellers per al
desenvolupament de tota aquesta doble vessant, a part de la
seguretat  dels seus propis treballadors,  aquest
desenvolupament de la cultura preventiva. I a part també ens
agradaria que aquesta prevenció arribi a Fires i Congressos,
perquè sigui punt de referència per a totes les empreses que hi
van. Sigui a l’IBAVI perquè doni una pauta a totes les empreses
que contracta de tots els programes de prevenció i que
compleixin la llei. Consorci d’Escola d’Hoteleria de les Illes
Balears també, llàstima que el conseller de Turisme sigui absent,
perquè en la seva activitat també sigui nord i guia per a tot el
sector hoteler i el sector de serveis de restauració, que és un
dels sectors que més risc tenen avui d’accident. I a la consellera
de Medi Ambient també li diria, llàstima que també sigui absent,
que els serveis d’IBANAT, IBASAN, IBAEN també s’hi puguin
aplicar en les seves instalAlacions que d’ells en depenen i del
seu servei propi i que realment tenen molt que desitjar. L’altre
dia vàrem veure depuradores que realment estan en un estat
molt deficient i ens agradaria una acceleració d’aquest servei.
També a la Conselleria d’Agricultura i Pesca, llàstima també que
el conseller sigui absent, que IBABSA i SEMILLA siguin punts
de referència en la prevenció del camp i que tots els productes
químics i tots aquells productes biològics que empren tenguin
cura, perquè també el camp sigui segur. També a la consellera
de Benestar Social, absent a causa del seu feliç viatge als Grans
Llacs, la Xarxa d’InstalAlacions de Serveis (...) i el Consorci
d’Escoles Balears d’Esports, punts de referència perquè també
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dins l’esports i dins els alAlots perquè tenguin realment una
cultura preventiva. 

I aquest ànim jo pens que ha estat comprès i jo crec que dur
endavant aquesta complexa i difícil llei, però que és necessària,
bona i positiva i que ha fet que aquesta moció sigui acceptada
per part de tots els grups polítics amb tres punts. El primer
punt, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar el Servei de Prevenció de Risc Laboral,
d’acord amb el decret, molt encertat, 4401 i procedir a fer les
actuacions administratives necessàries per cobrir les places
dotades i no cobertes de l’esmentat Servei de Prevenció. Segon
punt, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a completar Menorca, Eivissa i Formentera, l’estructura
tècnica ja dotada amb la dotació mèdica prevista, amb les
unitats bàsiques de salut, d’acord amb allò que s’estableix en
el pacte subscrit a la Comissió Paritària de Prevenció de Risc
Laboral, publicat en el BOIB de 30 gener de 2001. El tercer punt,
es diu que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a remetre en aquesta cambra l’estudi de risc
dels distints centres i llocs de treball que d’ell en depenen. 

I aquest és l’acord de consens que es va demanar també per
part del conseller d’Interior perquè la nostra comunitat
autònoma sigui model, nord i guia també per a altres
administracions locals i administracions privades, empreses
privades i puguem dur endavant amb aquest exercici clar de
consens que tots els treballadors i treballadores que fan feina
a l’administració de la comunitat autònoma sigui realment una
estructura modèlica i també a les empreses públiques. És per
açò que voldríem, jo crec, per part de tots que la nostra
comunitat autònoma l’accident fos açò, un accident, una cosa
extraordinària i no una cosa tan normal que tots patim, perquè
a més d’un drama humà i familiar, ho hem de sobrepassar i hem
de fer que de cada vegada més la nostra comunitat autònoma
sigui més difícil que es pugui produir.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. En torn de fixació de posicions grups que
volen intervenir? Sr. Ramon en nom del Grup d’Esquerra Unida
i Ecologista té la paraula. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup com és ben clar,
perquè ara el Sr. Camps crec que ha fet entrega a la Mesa una
modificació, un acord, un consens que hem arribat modificant
una mica els termes de la moció, idò lògicament estam d’acord
amb els termes i li donam suport.

Jo voldria comentar mínimament algunes coses. Començar
així com ha començat el Sr. Camps, demanava que després del
debat molt viu que hi havia hagut en el punt anterior, ara hi
hagués un debat més calmat i jo crec que això és el que
tendrem, segurament hi haurà molt menor expectació, de fet si
es miren els bancs de la premsa això està clar, però tal vegada

serà més productiu que no debats una mica espectaculars i que
criden més l’atenció i serveixen tal vegada, des del nostre punt
de vista, per fer una mica de demagògia i pensam que ni en un
cas ni en l’altre és el que s’ha de fer, sinó tractar entre tots
d’avançar i cercar solucions.

Jo crec que aquesta moció tal i com queda ara va en aquest
sentit. En tot cas jo voldria dir perquè anteriorment s’ha citat
que el Grup d’Esquerra Unida i Ecologista no tenia posició, bé
fins ara hem mantingut la posició que en les interpelAlacions no
hi intervenim i deixar que es substanciés entre el partit de
l’oposició i el Govern, però segurament ens haurem de
replantejar aquest tema si hi ha gent que a pesar que amb la
reforma del Reglament estan d’acord que això sigui així, llavors
ens retreuen que apliquem aquest acord, precisament entre tots.
En aquest cas, ja dic jo pens que s’ha duit la moció pel bon
camí, s’ha renunciat a algunes acusacions que crec que sí
tenien matisos d’una certa demagògia o de no ajustar-se
exactament a la realitat, com va ser el debat de la interpelAlació
i s’ha renunciat també als punts estrictes, concrets que es duen
aquí, redactats pel Grup Parlamentari Popular i que no eren
acceptables tal com venien redactats, però pensam que sí que
eren acceptables les intencions que en ell es manifestaven. Crec
que també el proponent del Grup Parlamentari Popular valorarà
aquesta disposició dels grups parlamentaris del pacte de
progrés, que perfectament hauríem pogut votar en contra de
tots els punts perquè es demanava que es dotessin una sèrie de
llocs que estan dotats. 

Per tant, era incorrecte, però la intenció no és només que
estiguin dotats sinó fer tots els esforços necessaris perquè es
puguin cobrir, a pesar de les dificultats que hi ha per trobar
tècnics, el Sr. Camps ho sap perfectament, si entre tots anam a
tractar d’avançar en aquest sentit, de millorar les condicions de
treball de tots els empleats públics, de tots els que treballen per
a l’Administració de la comunitat autònoma, reconeixent que
aquest Govern ha posat en marxa el Servei de Prevenció de Risc
que no hi estava, ha fet uns acords que el mateix Sr. Camps
considera importants i atrevits, perquè d’allò que es tractaria,
com es fa també en la comissió especial que es va crear a
proposta seva però amb el suport unànime de tot aquest
Parlament, la Comissió de Prevenció de Riscs Laborals, de
seguir avançat i seguir treballant si és possible conjuntament
tota la cambra en la millora de les condicions de feina i en evitar
riscs laborals, malalties i accidents.

Per tant, nosaltres celebram que s’hagi arribat a un punt de
consens, que el Grup Parlamentari Popular amb el seu portaveu
Sr. Camps hagi acceptat modificar els punts concrets que duia
i a fer aquesta nova redacció, en la qual podem estar-hi tots
d’acord i animar en el futur a seguir treballant amb aquest
esperit de consens i colAlaboració.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. La Sra. Hernanz en nom del Grup Socialista
té la paraula. 
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LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Efectivamente...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni Sra. Hernanz. No l’havíem vist Sr. Buele o no
l’havia demanada en el seu moment, té la paraula. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Únicament és per manifestar des
d’aquest Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista que
donam suport a aquesta moció, tal i com ha quedat
definitivament redactada i entenem que és una moció que així
com queda aprovada per aquesta cambra contribuirà a difondre
la cultura preventiva dins aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. Sra. Hernanz en nom del Grup Socialista té la
paraula. 

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente y mis disculpas al Sr. Buele. Decía
que efectivamente tras la moción presentada por el Partido
Popular se ha llegado a un texto de consenso de todos los
grupos parlamentarios, lo cual creo que es muy positivo en un
tema que nos preocupa que es el de prevención de riesgos
laborales. Decía el Sr. Camps algo que estoy absolutamente de
acuerdo y es que tenía que reconocerle a este Gobierno dos
acciones muy positivas en relación a este tema y como una de
las acciones muy positivas hablaba de la creación del Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales. Sr. Camps, estoy
absolutamente de acuerdo con usted, hablando de prevención
de riesgos laborales efectivamente parece una acción muy
positiva y casi diría yo fundamental y necesaria la creación de
este Servicio de Riesgos Laborales que hay que recordar no
existía la anterior legislatura. 

Por lo tanto, a partir de este punto de inicio, creo que
fundamental, que es la creación de este servicio, pues
efectivamente se han ido desarrollando toda una serie de
actuaciones y se han ido dotando tanto de recursos humanos
como de recursos materiales este servicio y tengo que recordar
que dando cumplimiento al pacto de la comisión paritaria de
prevención de riesgos laborales sobre la creación de este
Servicio de Prevención de 30 de enero del 2001, que también
mencionaba el Sr. Camps como otro hecho notable, que lo es
evidentemente, pues se crearon 29 plazas para toda la
comunidad autónoma, de las cuales 18 están cubiertas y el
resto está previsto cubrirlas en próximas convocatorias.
También con motivo de la interpelación que precedió a la
presentación de esta moción se explicaron más cosas, se
explicaron que no solo se está dotando de recursos humanos

sino que también se está dotando de recursos materiales y que
precisamente en este mes de mayo se están iniciando las obras
de adecuación de los locales donde desarrollarán su trabajo
estos profesionales que hasta ahora lo están haciendo en
despachos habilitados al efecto.

Se habla también en la moción de completar en Menorca,
Ibiza y Formentera la estructura técnica que ya está dotada en
los presupuestos necesaria para la puesta en marcha de este
Servicio de Prevención y también tuvimos ocasión con motivo
de la comparecencia del conseller, ante la comisión no
permanente de prevención de riesgos laborales, de conocer
cual será la dotación de estos servicios. Se hablaba también de
la necesidad de que se realice la evaluación de riesgos en
diversas consellerias y en todas las dependencias del Govern,
también tuvimos ocasión de conocer en la anterior
comparecencia que esta evaluación de riesgos se ha hecho ya
en muchas de estas entidades, algunas como el Hospital
General, el Hospital Joan March, el Hospital Psiquiátrico,
centros e instalaciones de diversas consellerias, etcétera.

Por tanto, creo que está más que demostrada la voluntad,
no solo la voluntad sino la acción decidida que ha emprendido
este Govern desde el año 99 para trabajar en todo lo que es
prevención de riesgos laborales y por tanto, no podemos por
menos que estar de acuerdo en una moción, que tras la
modificación del texto presentado por el Partido Popular, lo que
viene a decir es que se siga trabajando en la misma línea y se
complete los recursos materiales y humanos previstos por el
Govern. Por tanto, repito estamos de acuerdo, creemos que es
positivo el consenso alcanzado en esta moción y por tanto,
desde nuestro grupo simplemente manifestar el sentido
positivo de nuestro voto e instar el conseller de Interior para
que siga realizando el trabajo en prevención de riesgos
laborales que ya inició en el año 99.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz. Sr. Camps, no ha estat
contradit, però si vol intervenir? 

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Només per agrair als grups que donen
suport a aquesta moció, amb una moció de consens
efectivament un lleva coses, l’altre n’hi posa i d’aquest debat,
de tot això surt el positiu, en un tema que ens preocupa molt a
tots, com és el compliment de la Llei 31/95 de prevenció de rics
laborals. Que la cosa no és perfecte, efectivament, que l’hem de
millorar sí i aquest és l’esperit d’aquesta moció i d’aquest àmbit
perquè totes les empreses públiques i tot el que fa referència als
serveis de la comunitat autònoma siguin un punt de referència,
com ja he dit abans, a la nostra societat. 

És per açò que el Grup del Partit Popular seguirà fent feina
en aquest Parlament i més concretament a la comissió no
permanent de rics laborals, allà on estam aportant i aportarem
idees perquè la nostra comunitat autònoma, aquesta seguretat
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del treballador sigui reflex també d’aquest esperit democràtic i
de llibertat que s’ha (...). Seguretat i llibertat són dos sinònims
que cada vegada hem d’avançar més, com no pot ser d’altra
manera, dins aquesta comunitat autònoma.

Gràcies una vegada més a tots els partits que ens donen
suport, Partit Socialista, PSM, Esquerra Unida i Ecologista i al
Grup Mixt.

Gràcies Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps per la seva intervenció.
Substanciat el debat es pot entendre per com s’ha produït el
debat que aquesta proposició està aprovada per unanimitat, és
així?

Idò queda aprovada per unanimitat la moció 1854,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al Servei de
Prevenció de Riscs Laborals, derivada del debat de la
interpelAlació 838.

IV. Proposició no de llei RGE núm. 1101/02, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a educació d'adults.

Per tant, passam al quart punt de l’ordre del dia que és la
proposició de llei 1101, presentada pel Grup Parlamentari
Popular relativa a educació d’adults. Té la paraula el Sr. Jaén
Palacios en nom del Grup Popular. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, empezaré el agua no llega, pero el tiempo
pasa. Señoras y señores diputados. Presentamos hoy una
proposición no de ley instando al Gobierno a que cumpla sus
obligaciones, a que cumpla sus promesas. Han pasado casi tres
años de este Gobierno y muchos compromisos, al menos este,
está claro que no lo ha cumplido y el tiempo pasa, tempus fugit
el tiempo pasa, queda ya poco, entonces instamos al Gobierno
a que presente una proposición de ley de educación de
adultos, como era su compromiso suscrito en el pacto, en uno
de los puntos que ustedes suscribieron antes de acceder al
Gobierno en esta comunidad. 

Hay muchas razones para presentar una iniciativa de esta
naturaleza, una de ellas es la necesidad de unas buenas
políticas de empleo que tienen que sustentarse en una buena
formación, en una buena educación. Pero yo hoy no les voy
hablaré de formación y empleo, asunto que ya vimos en algún
momento y que creo que todos podemos compartir porque
muchas de las desigualdades en el empleo se dan antes con las
desigualdades de la educación. Dejando a un lado el origen
social, cuestión sobre la que también podríamos debatir en
alguna ocasión, lo cierto que en una España de las
oportunidades, cuestión que defiende el Partido Popular y que
supongo que ustedes también defenderán, la educación es una
prioridad de cualquier ejecutivo. En las Islas Baleares el nivel
de formación de las personas adultas, también el de los
jóvenes, debe mejorarse, premisa en la que todos estamos de

acuerdo. No juzgaremos ahora cual es la eficacia del sistema
educativo, que se gasta, como se forma y que sucede después
de ese proceso, otras personas, otras instituciones y
organismos ya lo han hecho mucho mejor que nosotros. Lo
cierto es que hay un elevado índice de fracaso escolar, lo cierto
es que hay un abandono prematuro de la enseñanza secundaria
obligatoria, lo cierto es que hay un porcentaje muy elevado de
personas, chicos y chicas, que abandonan ese período de
escolaridad y no alcanzan la graduación y en eso hay muchos
matices.

Hoy pues hablamos de educación de adultos, un término
que tiene rancia historia y que se remonta a más de un siglo y
que se ha ido desarrollando bajo términos muy distintos pero
con el mismo concepto. Hoy en el marco de la educación
permanente tienen plena vigencia las palabras que Condorcet
exponía su informe a la Asamblea Nacional en Francia en 1792,
decía el marqués: “hemos observado que la instrucción no
debía abandonar a los individuos en su salida de las escuelas,
que debería abarcar todas las edades, que no hay ninguna que
no sea útil y posible aprender”. Esas palabras siguen teniendo
plena vigencia y son un antecedente claro del informe de Ford,
de Edgar Faure. Hoy, afortunadamente, la educación está casi
universalizada en los países en desarrollo, pero requiere
cambios y mayores esfuerzos, todavía queda mucho por hacer.
En nuestra comunidad mucho más ahora en el presente, pero
también en el futuro por la elevada tasa inmigratoria y eso es un
hecho no una opinión que nadie puede negar. Pues bien, más
de 200 años después del informe de Condorcet, la Comisión
Europea apuesta por la educación durante toda la vida, es un
libro blanco que se hizo sobre crecimiento, competitividad y
empleo cuando la Comisión estaba presidida por el ilustre
socialista Jacques Delors, he aquí algunos de sus párrafos
sacados de ese libro blanco, dice así: “en la preparación de la
sociedad para el mañana  no basta con poseer un saber y un
saber adquirido de una vez para siempre, la apuesta por la
educación a lo largo de la vida entera se convierte así en el gran
designio al que habría que convocar a las comunidades
educadoras nacionales, será preciso conjugar esfuerzos
públicos y privados para crear en todos los estados miembros
las bases de un auténtico derecho a la formación continua”, fin
de la cita. 

¿Qué pedimos con esta iniciativa parlamentaria? Solicitamos
que el Gobierno elabore un proyecto de ley de educación de
adultos, ya debería haberlo hecho porque el tiempo se acaba y
los compromisos deben cumplirse, ¿por qué lo hacemos? Por
dos razones, una que el Gobierno cumpla una obligación, eso
es lo que menos nos importa dicho sea de paso, porque el
documento del pacto, en el apartado 4.1 dice que se asume el
compromiso d’elaborar una llei d’educació d’adults, punto
4.1. Otra razón, la más importante, es saber cual es la situación
que tenemos, como podemos mejorarla y que debemos hacer
para evitar errores del pasado, sobretodo los que se cometieron
en año 60 con la campaña de la Unesco de la alfabetización.
Cabe decir también que hay un elevado índice de analfabetismo
funcional, Umberto Eco se ha referido a esto en alguna ocasión
diciendo que “analfabetos siempre hay muchos porque en
definitiva alfabetos funcionales lo somos todos”, el mismo se
reconocía analfabeto funcional en el tema de las nuevas



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 95 / 21 de maig del 2002 4107

 

tecnologías. Estamos en el año 2002, aquella previsión de la
Unesco del año 1982, erradicar el analfabetismo antes de fin de
siglo no ha sido posible, ha acabado el siglo estamos en otro
siglo, pero esto no ha sido posible. Era una previsión optimista
y alejada de la realidad, pero en fin no hablamos de los países
en vías de desarrollo sino de los países de nuestro entorno en
donde el problema sigue estando presente.

El informe de la Unesco de la comisión internacional sobre
la educación para el siglo XXI de Jacques Delors del año 96
cuando dejó la presidencia de la Comisión, publicado bajo el
título La educación encierra un tesoro , que es verdad la
educación encierra un tesoro, lo que pasa es que hay que sacar
ese tesoro a flor y descubrirlo, pues ese informe ponía el acento
en la educación a lo largo de toda la vida, como un imperativo
democrático, se actualizaba así un principio que ya quedó
consagrado como hemos dicho en el informe Faure del 72 bajo
el término de la ciudad educativa y de la educación permanente.
La Declaración de Hamburgo del año 97 establece que la
educación a lo largo de toda la vida es más que un derecho, es
una de las claves del siglo XXI. En la V Conferencia
Internacional de Educación de Adultos CONFITEA- V, se insta
a la colaboración de todos los organismos, entidades,
sindicatos, empresarios, universidades, medios de
comunicación, a fomentar la educación de los adultos. Hace
dos años el Consejo de Lisboa de marzo del 2000 consideraba
importantísimo una necesidad del aprendizaje a lo largo de toda
la vida. En el Consejo de Faira tres meses más tarde, también en
Portugal, el aprendizaje permanente ocupa un lugar de
privilegio en todos los foros, el Foro Mundial de la Educación
Dakar 2000 estimó como un objetivo fundamental el acceso de
las personas adultas a una educación básica y continua. El
Consejo Europeo de Estocolmo decidió los objetivos y
estrategias del aprendizaje subrayando la importancia de la
adquisición de las competencias básicas para continuar el
aprendizaje, para la realización personal, para el empleo y para
la movilidad geográfica. El Consejo de Ministros de Educación
celebrado en Granada hace unos meses, va en la misma línea y
seguirá en Sevilla el próximo 30 de mayo apostando fuertemente
por la educación permanente.

Es cierto que las transformaciones constantes en nuestra
sociedad, la necesidad de adaptarnos a esos nuevos retos exige
si queremos que todo el mundo tenga oportunidades exige esa
inversión en capital humano. Así se desprende de muchos
informes de la OCDE, donde hay sobrados indicios, se afirman
en ellos, para pensar que el aprendizaje y la inversión en capital
humano no solo se asocia al PIB, no solo a eso, sino también a
mayor bienestar social, mayor participación cívica e incluso,
pongo nota en esto, en el descenso de la criminalidad, no
quiero decir que esto sea el optimismo pedagógico del siglo
XIX, abrir una escuela es cerrar una cárcel, no, no vamos a
llegar hasta ahí, pero sí que tiene importancia. Que todos los
ciudadanos puedan aprender en cualquier momento, en
cualquier lugar y durante toda la vida es un reto que debemos
alcanzar, es decir la cultura del aprendizaje permanente. En el
presente año, en los próximos mucho más por el fenómeno
migratorio, en esto habrá que hacer un refuerzo especial. La
desigualdad, como sostenía Rousseau en su discurso en la
Universidad de Dijon, sobre cual era el origen de desigualdad

entre los hombres y si la ley natural lo permitía ponía acento en
estas cosas, hay que prevenir y como reza un proverbio chino,
“para un año sembrar cereales, para una década sembrar
árboles, para toda la vida educar y formar a la gente”.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Jaén. Para fijar la posición grupos que
deseen intervenir. Por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista tiene la palabra el Sr. Buele. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hem de
començar agraint al Grup Parlamentari Popular que hagi volgut
presentar davant aquesta cambra una proposició no de llei
d’aquestes característiques, en el sentit que tracta un tema que
en molts d’aspectes tots els grups parlamentaris devem poder
estar-hi d’acord, sobretot quan ens exposen i presenten
aquesta proposició no de llei, alAludit la necessitat d’aprofundir
amb allò que puguin ser els suports a l’educació d’adults. Hem
d’agrair al Grup Parlamentari Popular que l’hagi presentat, tot
i que això no vol dir que puguem i hàgim de donar suport a la
proposició de llei tal i com ens ha estat presentada. El tema de
l’analfabetisme precisament deu ser uns dels pocs temes en el
qual no hi deu haver cap casta de dubte. El Grup Parlamentari
Popular m’imagino que no voldrà atribuir l’analfabetisme
existent avui a les Illes Balears, en el Govern de les Illes Balears
d’ara. No té temps d’haver fet tants d’analfabets, sinó que són
fruit de moltes circumstàncies, entre d’altres de les polítiques
educatives anteriors.

Dit això el que sí voldria recordar, perquè com a membre del
Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista m’hi vull fixar,
és que no fa ni 72 hores que a la Plaça Major de ciutat hi va
haver una concentració d’un bon grapat de milers de persones
que estaven reclamant amb insistència l’ús normal de la llengua
pròpia d’aquest país a tots els àmbits de la nostra societat i,
clar, un servidor disposa del text  que va presentar el Grup
Parlamentari Popular en el Registre del Parlament que diu:
“Título: Educación de adultos”, pàgina en castellà, segona
pàgina en castellà, tercera pàgina: “Proposición no de ley”, tot
en castellà. Sabem que no és que sigui ilAlegal, això, però
tampoc no deu ser ilAlegal recomanar que no es faci, sinó que
s’utilitzi la llengua pròpia d’aquest parlament, que és la llengua
catalana.

Dit això com a introducció hem d’estar d’acord amb algunes
de les afirmacions que ha fet el portaveu del Grup Parlamentari
del Partit Popular en relació a la presentació d’aquesta
proposició no de llei. Quan nosaltres l’hem estudiada i l’hem
mirada detingudament hem vist que fa referència a Europa, fa
referència a l’Estat espanyol i fa referència a les Illes Balears,
però no de la mateixa manera per tot. 
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Quan parla d’Europa efectivament es diu que l’educació és
un assumpte que ha estat tractat a molts d’àmbits de la Unió
Europea i que esdevé un dels objectius a assolir per aquesta
nova Europa que s’aixeca tan plural i tan complexa, i alAludeix a
l’informe de la UNESCO, de la Comissió Internacional sobre
educació per al segle XXI de l’any 96, alAludeix a la declaració
d’Hamburg de l’any 1997, al Consell Europeu de Lisboa de
l’any 2000, al Consell Europeu de Feira de l’any 2000, al Fòrum
Mundial de l’educació de Dakar de l’any 2000, al Consell
Europeu..., -dit entre nosaltres fora d’Europa, però bé- a
l’exterior, del Consell Europeu d’Estocolm de l’any 2001, del
Consell de Ministres europeus d’Educació de Granada i
continua, i continua.

Quan ha de fer referència a l’educació d’adults a l’Estat
espanyol aquí ja hi ha més poquetes retxes, parla molt poc, i és
que, de fet, no es pot dir que des del govern del Partit Popular,
del Govern central s’hagi potenciat gaire aquest impuls europeu
que des de moltes instàncies s’està intentant escampar per tot.
El Partit Popular que governa a Madrid i que governa a l’Estat
espanyol sembla molt més abocat a implantar reformes
educatives que afectin els estudiants més joves, que no a
aportar recursos, a aportar mitjans, a aportar iniciatives perquè
es potenciï una educació d’adults que requereixen àmplies
capes de la població que no han tengut accés, precisament, a
aquella educació que es mereixien ni tan sols en els nivells
mínims requerits a Europa.

I en el tercer nivell, Europa, Estat espanyol, Illes Balears,
aquí sí que el proponent d’aquesta proposició no de llei es
limita a fer una alAlusió que nosaltres consideram que és del tot
correcta, a més a més, i amb la qual estam d’acord, però hi
volem afegir més coses. A les Illes Balears efectivament el
Govern, des de la Conselleria d’Educació i Cultura, va voler fer
cas a aquell punt al qual ha fet alAlusió el portaveu del Grup
Parlamentari Popular de l’acord programàtic del pacte de
progrés, i des del primer moment es va posar a fer feina ferma
per arribar al fet que es pogués elaborar una llei d’educació
d’adults. Des del primer moment es va marcar en aquell acord
programàtic del pacte de progrés una fita legislativa de
promulgació d’una llei d’adults, i això ja és una passa
considerable endavant, que en un acord programàtic hi figuri;
hagués pogut no figurar-hi. Els partits que formaven el pacte de
progrés varen considerar en aquell moment que era important
que hi figuràs, i des d’aquell moment es va posar fil a l’agulla
en aquesta tasca, en un assumpte que, com els diputats i les
diputades del Grup Parlamentari Popular deuen comprendre, du
molta feina per molts de motius, entre d’altres per la realitat
singular que representa una comunitat històrica pluriinsular,
però també una comunitat autònoma no només amb cinc
territoris ben definits, delimitats i separats, sinó una comunitat
autònoma integrada per una població també molt plural i molt
diversa.

Durant aquest temps, des de l’any 1999 fins ara, no s’ha
estat sense fer res. Ens consta que hi ha hagut nombroses
trobades, reunions de feina, tant entre personal adscrit a la
conselleria com amb personal que està treballant directament
amb la gent que assisteix a aquests cursos d’educació d’adults,
valgui el parèntesi: no perquè no hi hagi llei d’educació

d’adults no hi ha educació d’adults; n’hi ha i des de fa uns
anys, no tampoc gràcies al Govern de les Illes Balears actual, ve
de més enrere, però són esforços que s’han anat fent al marge
de no haver-hi una llei d’educació d’adults i, per tant, a l’hora
d’elaborar-la no es pot passar per alt tota aquesta feina que
s’ha anat fent i que s’està fent. Es va veure, a més a més, dins
el Govern de les Illes Balears la necessitat que per fer una llei
d’educació d’adults no bastava que la Conselleria d’Educació
i Cultura es posàs a fer-la i a elaborar-la; per això varen voler
consultar, varen voler treballar altres àmbits, però sobretot
també es va veure la necessitat d’haver de coordinar amb una
altra conselleria del Govern com és la Conselleria de Treball de
manera que entre totes dues, Conselleria d’Educació i Cultura
i Conselleria de Treball, la primera pel que afecta a la formació
professional reglada i la segona pel que fa referència a la
formació professional ocupacional, poguessin arribar a una
elaboració conjunta del text d’aquest llei.

Justament aquesta proposició no de llei del Grup
Parlamentari Popular arriba a aquest parlament precisament
quan s’és a punt d’entrar en la fase final d’aquest procés llarg
d’elaboració d’una llei. Tenim constància que l’esborrany
definitiu pot estar elaborat, acabat d’elaborar enguany mateix,
cosa que faria evident el compliment d’aquell acord signat l’any
1999. El Sr. Jaén ens deia i ens ha repetit una sèrie de vegades
tempus fugit, el temps se’n va, el temps vola, però aquí a
Mallorca ho deim d’una altra manera i deim que via fa qui no
s’atura, i la Conselleria d’Educació i Cultura no s’ha aturat de
fer feina en aquest camp i, per tant, va fent via. Té temps i crec
modestament, des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista, que podem comptar que una llei d’educació
d’adults serà presentada en aquest parlament durant aquesta
legislatura.

És per això que a nosaltres no ens sembla correcte que
aquest parlament interfereixi en la marxa que està recorrent el
Govern, interfereixi en la tramitació ordinària d’un projecte de
llei d’aquestes característiques, una elaboració d’una llei
d’adults que nosaltres també consideram que és del tot
necessària per a la nostra comunitat autònoma, una comunitat
autònoma -hi vull tornar a fer referència- que per les seves
característiques singulars pel que fa a la població que la integra,
atesa sobretot la gran diversitat en els nivells d’estudis assolits
per aquest població adulta, requereix una elaboració legislativa
que sigui feta amb molts més alts nivells de seny que no
d’ímpetu, contràriament a allò que ens proposa el portaveu del
Grup Parlamentari Popular, on se’ns urgeix a fer una llei
d’educació d’adults que sigui presentada en aquest parlament
en el termini de tres mesos.

Valgui també aquest parèntesi: No serà amb una miqueta de
cinisme parlamentari que s’està urgint el govern del pacte de
progrés a presentar en tres mesos l’elaboració d’una llei
d’educació d’adults que el govern del Partit Popular en 16 anys
no va presentar? Però com que això ja és recurrent en aquest
parlament, ho dic simplement a títol de parèntesi, i com a
afirmació que no podrem votar favorablement la proposició no
de llei que ens ha presentat el Grup Parlamentari Popular.

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

Gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats,
podríem estar d’acord amb la passada..., bé, no, amb la
introducció que fan el proposant, el Grup Parlamentari Popular,
i el portaveu que aquí l’ha defensada dels perquè històrics,
però val la pena fer primer de tot una aproximació al que
significa ser analfabet o per què aquesta guerra contra
l’analfabetisme, dient de bell antuvi que el nostre grup no està
content perquè els motius hagin estat complir les promeses
fetes en el pacte de progrés o saber la situació que tenim, sinó
per creure que no hi ha futur sense una formació adequada del
màxim de gent possible, és a dir, considerant que no és ja una
guerra contra l’analfabetisme, amb aquella definició que es va
fer al principi de què era un analfabet, que aquí devora ens
podem posar d’acord o no, perquè es pot mirar des de punt de
vista molt diferents, des del principi que es deia que havia de
ser capaç aquest ciutadà de llegir i entendre un missatge escrit,
i de ser capaç, oralment i per escrit, de significar, de manifestar
els seus pensaments i les seves opinions.

Però el món ha donat moltes voltes. Les necessitats de la
societat i del desenvolupament econòmic ha necessitat cada
vegada més que els participants, que els seus obrers, cada
vegada sapiguessin més i el concepte d’analfabetisme s’ha
estès a diferents camps, no solament del saber, sinó també de
la vida en comú. Si a Tailàndia Jomtien l’any 1990 va revisar
aquella promesa que hi havia fet la UNESCO que el 2000
deixaria d’haver analfabets, per significar, primer, que els
analfabets actualment és molt difícil comptar-los, perquè les
úniques estadístiques que hi ha les proporcionen els mateixos
països, que són els primers interessats o que no tenen uns
mecanismes de compte d’analfabets gaire fiable, però girava
damunt 880, 890 milions d’analfabets reconeguts per estats a
tot el món.

La situació s’agreuja no solament per l’exigència de les
noves tecnologies aplicades als sistemes de producció i a la
vida, sinó també per una mobilitat territorial prou important ,  i
açò s’ha analitzat a les conferències de les Nacions Unides
sobre el medi ambient i el desenvolupament a Rio de Janeiro el
92, o a Tailàndia que va ser en el 90, a la conferència
internacional sobre la població i el desenvolupament en el Cairo
el 94, la conferència mundial de Copenhaguen per al
desenvolupament humà el 95... Podríem parlar del de Beijing
sobre les oportunitats de les dones o el d’alimentació del 96 a
Roma. Però totes aquestes ocasions allà on es reuneixen els
tècnics de tot el món resulta que coincideixen en una cosa:
sigui d’indústria, sigui de desenvolupament humà, sigui
d’alimentació, donen un paper fonamental als sistemes de
formació. Creuen que potenciant les condicions que tenen els
humans serà com més canviaran el món, com més canviaran les
condicions de viure, com més millorarà la vida de tots i,
particularment, els de la societat a què pertanyen.

Per açò la declaració d’Hamburg..., els la llegiré, perquè no
me’n record, òbviament, tenia diverses ponències però que són
significatives de l’extensió que té el problema avui:
“L’aprenentatge a l’edat adulta i la democràcia, un desafiament
del segle XXI. Millorar les condicions i la qualitat de l’educació
dels adults. Garantir el dret universal a l’alfabetització i a
l’educació de base. Educació d’adults, igualtat i equitat entre
els sexes i autonomització de les dones (que siguin
autònomes). Educació dels adults de cara a la transformació del
món del treball. L’educació dels adults i la qüestió de medi
ambient -d’entorn, millor dit-, de sanitat i de població. Educació
dels adults, cultura, media -és a dir, mitjans de comunicació- i
noves tecnologies de la informació. L’educació d’adults per a
tots; els drets i les aspiracions dels grups diferents. Els
aspectes econòmics de l’educació dels adults. Promoció de la
cooperació i de la solidaritat internacional”. Si poguéssim tenir
prou temps per discutir tot açò arribaríem segurament a les
mateixes conclusions que han sorgit en els diferents encontres.
Si feim referència al Llibre Blanc L’educació, un caixó on hi ha
la veritat -una cosa així, ara no em ve una traducció correcta-,
de Jacques Delors, hi ha un resum claríssim: aprendre a
conèixer, aprendre a fer, aprendre a viure junts i aprendre a ser,
recuperant amb aquest aprendre a ser el que fa 25 anys o no sé
quants d’anys n’Edgar Faure havia escrit sobre aquest tema.

Però la moció que presenta el Grup Popular, la presenta aquí
i ara i s’ha de veure quina és ara la situació. Sobre
ensenyaments reglats és la conselleria que té els mecanismes
i els procediments perquè els diferents ciutadans puguin
accedir a l’obtenció dels certificats, títols, etc., que vulguin.
Quan pugen a graus no obligatoris, com podria ser batxillerat,
com podria ser universitat, com podria ser formació
professional, és allà on es veu que hi ha una disparitat o
almanco s’hi hauria de jugar més amb unes condicions que
després em permetran que m’hi refereixi. I després
ensenyaments no reglats, els ensenyaments no reglats que, si
poguéssim tenir una llista de tots els que hi ha i en què es
gasten els diners, no riurien però ens divertiria molt saber que
hi ha persones d’una certa edat -quan dic “una certa edat” no
me mir a mi, mir per damunt de mi- que encara van a escola per
aprendre a fer macramé o punts que no havien après quan eren
més joves, o a dedicar-se a fer esport, salut amb la pràctica del
tai-chi i altres manifestacions esportives orientals. Però no és
aquest, el tema; hi ha una exigència de formació continua per
part d’una indústria que cada vegada millora més i una
exigència que ha de tenir una resposta amb una formació
continuada de tots els professionals, i quan dic açò no em
referesc únicament als que tenen el seu treball dins la indústria,
sinó a totes les manifestacions, fins i tot les culturals. 

Quins són els organismes adients que poden satisfer
aquesta demanda? No és només la Conselleria de Cultura; és
una qüestió transversal, no solament d’altres conselleries
d’aquest govern, com podria ser la Conselleria de Treball, sinó
també d’altres administracions i grups privats. És multilateral el
compromís que s’ha de signar, i més que una llei, que consider
que és important perquè hi ha d’haver un organisme que posi
d’acord els diferents implicats, que seria l’eficàcia de la llei, sinó
el compromís de les parts. Quines són aquestes parts? En
aquest moment hi ha ajuntaments que hi estan compromesos;
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per exemple a Calvià, si no estic equivocat, hi ha uns programes
per a formació professional nocturna, cosa que s’ha perdut i
que era molt important, almanco a Menorca, aquells obrers que
després d’un horari laboral assistien a les escoles per millorar
o per conèixer millor el seu ofici. Una anècdota: jo he estat
alumne de formació professional: vaig conèixer un prohom de
Menorca, que dic prohom perquè va muntar una indústria la
mar d’eixerida, que quan va acabar el cinquè i era mestre
industrial el director li va dir: “Bé, ara has de fer una revàlida”,
i diu: “Ben alerta, jo he vengut a aprendre a ser mestre de taller
i especialment torner, no necessit cap títol”, que era molt
coherent amb l’esperit d’aquell moment, que conèixer un ofici
a la perfecció era preferible a tenir emmarcats uns diplomes que,
per cert, són la mar la curiosos, per no dir naïf, amb aquells
rètols i aquelles coses estranyes -gregues- que hi ha al voltant.

El compromís dels ajuntaments, el compromís dels consells
insulars, el compromís de diferents conselleries d’aquest
govern per fer possible l’eficàcia de la formació, i després un
compromís cert d’organitzacions privades, començant per les
patronals, passant pels sindicats, i una revitalització
generalitzada de creure que no és educació d’adults, que és
educació permanent, que l’home, si vol ser home, ha d’aprendre
a ser-ho, i aquesta valoració de ser més que tenir és de veritat
important, el compromís passa perquè tothom hi estigui
implicat, perquè l’educació d’adults estigui, formi part només
d’una educació permanent. Posar un termini de tres mesos a
tota aquesta feina per tenir un paper, una llei més o manco, no
és el problema, és el compromís de veure per què hi ha d’haver
una educació permanent, en quins aspectes es pot millorar, qui
són els que estan compromesos en fer possible aquest
millorament, que està fora de dubtes, jo crec profundament que
aquest govern té els instruments, els estris i la voluntat de fer-
ho així i per açò li donaré suport, i no és una qüestió de tres
mesos que faci possible o impossible la bondat de les decisions
que pren aquest govern, al qual amb molt d’honor el meu grup
donarà suport.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pons. Por contradicciones tiene la palabra el Sr.
Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, creo que debo hacer algunas precisiones,
seguramente he sido mal interpretado, por no decir otra
expresión, pero yo en modo alguno he atribuido a que este
gobierno sea el que aumente el analfabetismo. Yo esto no lo he
dicho. Yo he presentado una propuesta de nuestro grupo, en
positivo, y poco nos hemos referido a tasas de analfabetismo
y a otras cuestiones sino en cosa positiva, y a un proyecto que
el Gobierno debe presentar. Para nada he metido el dedo en la
llaga. Por cierto que este tema siempre se presenta así, se debe
presentar en positivo y no como una cruz que llevan las
personas. Todos en cierta medida somos analfabetos; yo hacía

referencia a Umberto Eco, a una entrevista que se le hacía creo
que en La Vanguardia no hacía mucho tiempo.

Dicho esto quiero también poner el énfasis en una cuestión.
Hace tiempo, en el año 1948, y si no fue en ese año fue en el 49,
y si no en el 47, uno de esos tres años que no recuerdo, dos
autores, Shannon y Weber, hablaron de la teoría de la
comunicación, los primeros que fijaron eso, y en la
comunicación lo importante, Sr. Portavoz del PSM, no es el
canal, no es el medio, no es la fuente, ni el emisor, ni el receptor,
ni el destinatario, es lo que se comunica, o sea el contenido. No
critique usted una propuesta hecha por mi en castellano,
porque lo escribo mejor que el catalán, vamos, con mucha
diferencia, y tampoco critique la libertad que yo tengo de
expresarme en la lengua que es mi lengua propia porque creo
que usted así me entiende bastante mejor.

Aquí hay un acuerdo programático de un gobierno, que
acordó, por ejemplo, modificar la Ley de turismo, lo ha dicho 40
veces y ahora dice que ya no modifica la Ley de turismo. Bien,
tal vez pase lo mismo..., disculpe, Sr. Conseller, pero no hacía
una referencia a usted, ha sido una cuestión casual. Entonces
hay un acuerdo del Gobierno suscrito en un pacto que ustedes
llaman de progreso, pero que a tenor de los resultados es un
pacto de regreso, es un pacto que empieza a tener ya muchas
deudas, muchos deberes sin hacer. No son tres meses que
ustedes tienen de más, ya llevan casi tres años, y han sido
incapaces de hacer un proyecto de ley y remitirlo aquí al
Parlamento para eso. Ha pasado igual que en otras cosas:
educación infantil, 0-3 años, etc., etc.

Aquí hay la necesidad de un proyecto que trate la
educación formal, al qual se ha referido el portavoz socialista,
la educación informal y la educación no formal, que dicen los
técnicos. Todo eso porque hay un compromiso en la Unión
Europea de crear un espacio europeo de educación permanente
y de eso cada uno tendrá que poner el grano que le
corresponda, porque de esa manera es la única forma de
aprovechar oportunidades, porque de esa manera es la única
forma para participar activamente en la sociedad. Hay que
adquirir los conocimientos, las actitudes, les destrezas, los
valores actuales que la sociedad demanda, y porque de esa
manera se reducen desigualdades y podemos prevenir sectores
marginales que ya tienen un riesgo por si mismos, y por eso me
refería al tema de la inmigración.

Ustedes, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid,
ustedes aprovechando esa circunstancia dicen que votarán en
contra. Yo lo lamento muchísimo, es un gravísimo error.
Veremos a ver cuándo la presentan, ojalá la presenten cuanto
antes, pero ustedes no quieren un compromiso en este sentido.

Yo lo lamento mucho pero tengo que decir que esta
propuesta es una propuesta constructiva, que ustedes han
tomado una decisión parlamentaria que me parece equivocada
y creo que el tiempo nos dará la razón. Este gobierno es un
gobierno en situación de no tener más créditos, no puede haber
más créditos, (...) consideración de allá, no puede haber más
créditos porque este gobierno ya no tiene credibilidad. 
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Gracias, Sr. Presidente. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios, per la seva intervenció en
nom del Grup Popular. Substanciat el debat correspondria votar
aquesta proposició no de llei, i deman a les senyores i als
senyors diputats que poden procedir a votar.

Resulta de la votació: vots favorables, 24; vots en contra,
31. En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
1101, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
educació d’adults.

V. Debat de l'esmena a la totalitat de devolució RGE núm.
1818/02, presentada pel Grup Parlamentari Popular, al
Projecte de llei RGE núm. 1535/02, de modificació de la Llei
8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

Passam al següent i darrer punt de l’ordre del dia, que és el
debat de l’esmena a la totalitat, de devolució, 1818, presentada
pel Grup Parlamentari Popular al Projecte de llei 1535, de
modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, Llei electoral
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per defensar l’esmena a la totalitat la Sra. Cabrer, en nom del
Grup Popular, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, l’esmena
a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular a la
denominada llei de la paritat electoral és una esmena que
mediàticament ja ha estat debatuda en els mitjans de
comunicació, on ja s’han sentit postures dels distints grups
parlamentaris i realment ja s’han sentit molts d’arguments a
favor i en contra.

Correspon ara jo crec que un debat parlamentari seriós i
raonat, perquè crec que si estam davant una llei que pretén
alterar o imposar una representativitat determinada del nostre
electorat, dels nostres ciutadans, estam parlant d’un tema tan
important o profund com és la pròpia essència de la democràcia
com a sistema polític. En la mesura en què limiten el dret a ser
elegible i estan configurant una representació política
determinada dels nostres ciutadans, és evident que aquesta llei
mereix una reflexió molt més profunda que el que fins ara he
pogut veure dels distints partits que conformen el pacte
d’esquerres, i dic això perquè tenc, no la sensació, sinó la
convicció que aquest projecte de llei és en realitat un
instrument de publicitat d’aquest govern -crec que no
m’equivoc si dic que la campanya de publicitat ja deu estar
dissenyada-, una capa de maquillatge que els vull dir ara, com
a dona i com a política, que aquesta llei serà el major frau que es
pugui fer a les dones de les nostres illes, i les raons més que
evidents que em duen a fer aquestes reflexions del fet que en
realitat aquesta llei no és una llei per a les dones sinó una llei

que vol utilitzar les dones com a campanya publicitària són les
següents:

La primera és que sé cert i em consta que dels 31 diputats
que aprovaran, supòs, aquesta llei, molts no la comparteixen en
absolut, la troben una beneitura i ha estat fins i tot objecte de
comentaris despectius cap a les dones. No sé si no la
comparteixen perquè es veuen fora de les seves llistes a les
properes eleccions o no la comparteixen en el seu fons, però la
realitat és que aquest parlament, que ostenta la màxima
representació directa dels nostres ciutadans, sé cert que no
està d’acord amb aquesta llei que, per raons de disciplina de
partit, s’aprovarà.

La segona raó que fa sospitar també d’aquesta política de
maquillatge és que aquesta llei de tanta importància és fruit
d’un anunci del President en el darrer debat de l’estat de
l’autonomia, per tant ja dóna la sensació que va ser un anunci
per donar un titular als mitjans de comunicació i, per tant, un
mal començament.

La tercera raó és el fet que no he vist a cap dels cinc o sis o
set partits, segons com es miri, d’aquest pacte d’esquerres, fer
cap debat intern rigorós sobre l’opinió d’aquesta llei. En un
govern multipartit, com aquest, crec que era més necessari que
mai que s’hagués produït aquest debat perquè a aquest Govern
li donen suport molts de partits amb uns votants molt diferents
ideològicament i per tant eren més necessàries que mai aquesta
reflexions internes prèvies que donassin justificació a una
proposta que es va treure de la màniga el President d’aquesta
comunitat autònoma, que només pertany a un dels partits del
pacte.

La quarta raó que fonamenta la meva intuïció que estam
davant d’un projecte de pura imatge radica en què no hi ha
hagut cap participació en l’elaboració d’aquesta llei, no s’ha
consultat cap associació de dones, no s’ha organitzat cap
debat de dones, no hi ha ni tan sols cap informe jurídic que
l’avali; és un projecte de llei de tres fulles i res més.

I la darrera que evidencia el que he dit és, precisament, la
manca d’argumentació jurídica en un tema tan delicat com
aquest. D’aquesta absència de rigor jurídic en xerraré ara més
profundament, però és també una raó que evidencia l’escassa
valentia de voler saber si és una mesura constitucional o no, la
qual cosa evidencia que la llei s’ha d’aprovar com sigui perquè
la campanya de publicitat ja és a l’impremta.

Passant ja a l’objecte concret del debat, aquest de projecte
de llei s’ha d’analitzar, al meu judici, en dos vessants molt
diferents: el jurídic i el polític. Des d’un punt de vista jurídic, no
m’estendré massa, però sí caldria fer una sèrie de precisions:
estam davant una llei d’un eminent interès jurídic, els agradi o
no aquesta llei o lleis similars han estat objecte de sentències
del Tribunal Constitucional d’altres països, de reformes
constitucionals i de moltíssims d’articles d’experts
constitucionalistes. I això és així perquè, al marge del debat
polític que en torn a la participació de la dona a la política, el
debat jurídic afecta drets fonamentals, com és ara el dret a la
igualtat davant la llei per presentar-se a unes eleccions
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democràtiques; és una llei que fins i tot prohibeix que una
candidatura sigui tota de dones o de més dones que homes.
Restringir un dret fonamental tan important dins la Constitució
espanyola mereix, almanco, qualque consideració de caire
jurídic i aquest Govern no ho ha fet. Aquest Govern ens du un
projecte de llei de tres fulles, sense cap informe jurídic que
l’avali; el propi President del Consell Consultiu ha rebutjat
aquesta actitud perquè és bastant clar que si un govern no
consulta en un tema tan transcendental el seu màxim òrgan
consultiu és o que no creu en el Consell Consultiu, i per això
millor que el facin desaparèixer, o és que tal vegada tenen por
que el dictamen posi de manifest problemes de
constitucionalitat; i si això és així no és més que una evidència
que en aquest tema, com en tants d’altres, no importa fer les
coses bé, sinó només treure la llei de maquillatge com sigui.

Del tema de paritat política, com ja he dit, hi ha molts i molts
articles d’especialistes en dret constitucional; alguns diuen que
una llei de paritat política podria tenir cabuda dins la
Constitució; uns altres, molts, mantenen que per aprovar una
llei d’aquest tipus s’hauria de reformar la Constitució. En dret
comparat hi ha països, com França, que varen haver de reformar
la seva Constitució; altres, com Itàlia, el seu Tribunal
Constitucional ho va declarar inconstitucional. No és doncs un
tema pacífic, com tampoc no és pacífic el tipus de llei concreta
més convenient. Vostès han optat pel sistema cremallera, però
el seu mateix partit, el PSOE, fa una cosa diferent a cada
comunitat autònoma, fins i tot a nivell de l’Estat espanyol. A
Andalusia, per exemple, no s’obliga a cap quota, sinó que la
reforma electoral que s’està fent es basa a millorar les
subvencions electorals per als partits que presenten llistes
paritàries, però no s’obliga a res. A Congrés dels Diputats, el
PSOE ha presentat una proposició de llei de reforma electoral
on es proposa que a les llistes cada sexe no tengui ni més del
60% ni menys del 40%, mesura aquesta que no afectaria els
municipis de menys de 2.000 habitants. Com veuen, els
sistemes són molt variats i tots ells sense càrrega de
profunditat jurídica que impliquen. Per tant, crec molt
sincerament, que un tema de tanta profunditat jurídica, que
afecta l’essència de la democràcia, és a dir, el nostre sistema
electoral, mereixia qualque consideració jurídica que vostès
ometen intencionadament, i això és una manca de
responsabilitat jurídica intolerable.

Senyores i senyors diputats, amb independència de la
postura política que cada partit tengui entorn de la paritat per
imposició legal, no té cap justificació que vostès no vulguin
que el Consell Consultiu, els constitucionalistes de la nostra
Universitat o els que vostès vulguin, ens diguin com veuen
aquesta mesura; com també crec necessari que el Tribunal
Constitucional s’hauria de pronunciar a nivell nacional deixant-
nos clar si aquestes mesures van o no en contra dels principis
electorals de la nostra Constitució.

En qualsevol cas, el nostre grup considera que aquesta llei
necessita d’un debat jurídic que en aquests moments no té, i
així ho va dir el Sr. Oliver Araujo, President del Consell
Consultiu, que no és, precisament, del Partit Popular. Per això,
hem presentat una proposició no de llei a la Comissió
d’Assumptes Institucionals perquè es demani aquest informe.

El Sr. Garcías, conseller de Presidència, no diputat, ja ha dit als
mitjans de comunicació que aquesta proposició no de llei no
s’aprovarà, ni tan sols han volgut escoltar els nostres
arguments; i va dir que ja hi havia un informe jurídic favorable
que no existeix. Per tant, l’única conclusió que cal fer és que no
els interessa fer les coses bé sinó treure aquesta llei d’imatge
sense importar res més.

I entrant ja en el debat de fons, debat polític i també debat
sociològic i filosòfic, el debat de la paritat electoral té una
premissa prèvia que crec que tots els partits polítics compartim,
hi ha una manca de participació de la dona en la política. Partint
d’aquesta premissa real i constatable, la majoria de la doctrina
jurídica manté que aquesta manca de participació produeix un
dèficit democràtic, perquè si les dones som un 51% de la
població espanyola i, en canvi, no estan representades
convenientment, la representació democràtica és deficitària.
Aquesta afirmació que existeix un dèficit democràtic jo la
compartesc a mitges, perquè, si partim de la base que l’essència
de la democràcia és el millor sistema possible de representació,
però que no és perfecte, és evident que aquest dèficit també el
pateixen altres colAlectius o sectors, com podrien ser els joves
o la gent gran o els emigrants, per posar un exemple. Per tant,
dèficit democràtic sí, però no exclusiu del món de les dones.
Sigui com sigui el que sí és cert és que tots els partits polítics
compartim la paritat electoral no entesa com un 50% i un 50%
sinó entesa com un principi de representació adequada o
correcta dels dos sexes. El problema polític, doncs, no és el
principi de paritat electoral, el problema és si aquesta paritat
s’ha d’imposar per llei, obligar a aquest fet o si s’ha de produir
amb mesures concretes d’acció positiva que facin possible o
real aquest fet. Vostès contestaran que una cosa no exclou
l’altra, però jo mantenc que sí, perquè en realitat, com ara
explicaré, la paritat per llei no és més que una mesura que
encobreix l’absència d’accions positives i que pretén ser una
tapadora o una justificació que el realment important no és la
quantitat o no de polítiques, dones, sinó la qualitat de la seva
activitat política.

I en aquest tema, les dones tenim molt a dir. Aquesta llei
suposarà que la pròxima legislatura hi haurà entre un mínim de
28 i un màxim de 31 diputades dones, en contraposició a les 17
que som ara. Però, res més, per al nostre grup aquesta llei no
soluciona res i ni tan sols és una passa endavant; hi haurà 28,
29, 20 o 31 dones, però res més. I a més, totes elles tendran la
sensació que són diputades pel sol fet de ser dones, no perquè
s’ho mereixin. La Presidenta del Consell Insular de Mallorca ha
dit molts de pics que quan hi hagi tantes dones inútils com
homes inútils que són diputats hi haurà autèntica paritat. Jo no
ho compartesc. Potser que hi hagi homes inútils que són
diputats, no entraré en aquest debat, però la diferència és que
si ho són ho són o perquè se’ls deu per la feina de partit o
perquè representen un municipi, etcètera, però no ho són
perquè siguin homes exclusivament. En canvi, les dones sí, ho
seran perquè són dones, i en certa forma és un poc humiliant.
Qualcú me podrà dir que amb això se’ns dóna una oportunitat
i després ja demostrarem si som o no competents, però jo no
compartesc aquesta visió, perquè crec que el problema és un
altre. I el problema principal de la manca de participació de la
dona en política és la maternitat sense cap dubte. Pot haver-hi
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altres problemes relatius a la conciliació de la vida familiar i
laboral, com les tasques de la llar, o bé cuidar una persona gran
o la manca de formació de les dones més grans, però, al marge
d’aquests problemes, la maternitat és el més greu de tots.

La dona, avui en dia, està igual o més preparada que un
home, té estudis, té formació, té ilAlusió i té capacitat, el que no
té és disponibilitat quan és mare. Mentre no té fills és
exactament igual que un home, si està preparada; té les mateixes
oportunitats polítiques o fins i tot més, perquè en política les
dones som un valor en alza i tots els partits polítics han fet un
gran esforç per incorporar dones, cosa de la qual ens alegram.
Però la maternitat ho trenca tot i la competitivitat de la dona
disminueix considerablement, es troba en desavantatges de
condicions. La professió política tothom sap que té un alt grau
de competitivitat i sobretot implica una activitat de voluntariat
sense horari, de matí, horabaixes i vespres, dissabtes i
diumenges, viatges, sopars, fires, activitats de partit, reunions
intempestives, programes de ràdio, de televisió, conferències,
rodes de premsa, etcètera. Tot això fa que la dona no és que no
vulgui participar en política, sinó que no pot, i si s’hi dedica té
molts de problemes que no té un home o almanco un home els
té en menor mesura. La dona, en política, no té cap problema
més, està igual de preparada, però, quan aconsegueix un càrrec
polític, es troba amb moltes disjuntives; si no és mare, moltes
renuncien a tenir fills per la seva professió, les que no
renuncien i tenen fills petits, com és el meu cas, no ho tenim
gens fàcil, i tenc molt més presents que un home, segur, les
possibilitats d’abandonar. Per això, està comprovat
estadísticament que la dona en política canvia de cares molt
més freqüentment que no els homes, la dona abandona més
fàcilment, però no per manca de preparació, sinó per manca
d’ajuda.

A qualcú d’aquí li preocupa realment que una dona renunciï
a ser mare per la seva professió política? A qualcú d’aquí li
preocupa que la dona política no tengui baixa maternal? A
qualcú li preocupa que una dona política renunciï a la lactància
materna? A qualcú li preocupa que les reunions tant internes de
partit o de les institucions s’adaptin a l’horari escolar? On són
les mesures per solucionar aquest i d’altres problemes? Jo, com
a dona política, no necessit cap quota; sí necessit, senyor
Antich, com a dona política que m’ajudin a fer possible que jo
no hagi de renunciar a res, ni a la meva professió ni a la meva
vida familiar; jo necessit que me llevin els entrebancs, que no
hagi d’elegir entre una cosa o l’altra; mentre no es prenguin
mesures reals, mentre no hi hagi una conscienciació real
d’aquests problemes la participació de la dona en política serà
deficitària, la paritat per imposició serà una falsedat, una
hipocresia i un frau. Vostè li digui a qualsevol del carrer si
s’estima més ser una quota o si s’estima més una guarderia, una
baixa maternal o una jornada laboral compatible amb l’horari
escolar, li diran que el segon, que amb el segon arribaran al
primer, però que amb el primer no donaran cap solució als
problemes reals.

Vostès ara me diran que clar, que sí que prendran mesures
cap a les dones, però no m’ho crec, i no m’ho crec perquè amb
tres anys que vostès governen no tan sols no he vist res, sinó
que fins i tot he vist, com a partit polític, com rebutjaven totes

les nostres propostes sobre dones. Vàrem proposar una
deducció a la renda per naixement de fills, no; vàrem proposar
una deducció a la renda per mestresses de casa, no; vàrem
proposar ajudes per a parts múltiples, no; vàrem proposar
noves residències de tercera edat amb els doblers de la nova
finançació autonòmica, no; varem proposar ajudes domiciliàries
per a mares fadrines, no; vàrem proposar la gratuïtat de zero a
tres anys, no.

(Aplaudiments)

No, senyor Antich, es va crear un Institut Balear de la Dona,
per unanimitat de tots els partits polítics, que, sense voler ferir
la seva gerent que crec que és molt competent, no ha fet res o
no li han deixat fer res, no té els doblers per fer res, ni tan sols
s’ha consultat aquest projecte de llei als òrgans d’aquest
institut; ni tan sols és un projecte de llei que surti de la
conselleria competent en matèria de la dona, que és la
Conselleria de Benestar Social, és una proposta del conseller de
Presidència.

Per tot això no creim en aquesta llei i vostès tampoc, com els
he demostrat amb exemples. Sap que a la comunitat autònoma
de Madrid han posat en marxa l’obertura dels centres escolars
amb activitats d’oci per als dissabtes i per a les vacances
escolars? Sap que a Astúries, als funcionaris homes, els donen
més setmanes de baixa maternal que a una dona perquè agafin
aquesta possibilitat? Sap que a Catalunya els funcionaris pares
de nins petits tendran una reducció horària sense reduir el sou?
Saben que a Catalunya al Parlament s’està estudiant posar una
guarderia? Saben que en el Congrés dels Diputats està en
estudi, per la Junta de Portaveus, posar també una guarderia?
Saben que a Cantàbria es posa en marxa una altra paga de 100
euros mensuals, a part de la paga de José María Aznar, per a les
dones treballadores amb nins de menys de tres anys? On són
les seves mesures, senyor Antich? No hi són, senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, vagi acabant per favor.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, ja acab, Sr. President. Què passa amb les conselleries, les
direccions generals, les secretaries generals tècniques, les
empreses públiques, els assessors, on és la seva paritat, senyor
Antic? Perquè de veres la comanda és al Govern, no és al
Parlament. Quants alts càrrecs té aquesta administració que
siguin dones? Comptin i veuran quin ridícul. Mirin, tant el
PSOE a nivell nacional, com el Partit Popular, han fet un esforç
molt important per incorporar dones; a nivell nacional hem de
reconèixer que el President Aznar, d’ençà que governa, ha
adoptat moltes mesures econòmiques de Seguretat Social molt
important cap a les dones; crec que s’està apostant molt fort
per a la família i per a les dones. Però aquí vostès no han
demostrat cap sensibilitat, i per això que ara es vulguin penjar
una medalla amb aquesta llei, dient que vostès potencien la
dona, no només és una mentida demostrada sinó que a més és
un insult que se’ns vulgui utilitzar com un eslògan publicitari.
O solucionen els altres problemes o ens deixin tranquilAles, que
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no es preocupin que ja anirem fent; qualitat i no quantitat és el
re de la qüestió.

Per acabar, senyores i senyors diputats, durant molts anys
les dones han patit moltes humiliacions, crec que les dones
hem recorregut un gran camí perquè ara tornem enrera i ens
tornin a humiliar; perquè una humiliació és que vostès
pretenguin quedar-se amb la consciència tranquil Ala amb
aquesta llei, perquè amb aquesta llei moltíssimes dones
preparades continuaran sense poder accedir a la vida política
pels seus entrebancs familiars. Vostès volen solucionar el
problema començant pel final i no pel principi; el final és la
paritat electoral, vostès ho aconseguiran de forma fictícia,
donant una imatge que no es correspon amb la realitat, la forma
real d’aconseguir la paritat és una altra: és adoptant horaris
parlamentaris o polítics als horaris escolars; és posar baixes
maternals que no existeixen en política o guarderies
parlamentàries.

En definitiva, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer vagi acabant per favor, va molt excedida de
temps.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Ja acab, Sr. President. Molts d’homes, ja per acabar, molts
d’homes que estan aquí asseguts i que són pares saben
perfectament, perquè ho veuen en les seves dones, que el que
jo aquí planteig no és cap ximpleria i saben que aquesta llei no
és ni tan sols una passa endavant. Jo, la legislatura que ve no
sé si seré o no aquí; si hi som, només els vull dir que per molta
paritat que imposin els meus problemes de competitivitat seran
exactament els mateixos.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. El Sr. Portella, ah, perdó, el Sr.
Ferrer, en nom del Grup Mixt,

(Remor de veus)

..., del Govern.

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

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. Seguint en la línia que m’he marcat des de l’inici de
la legislatura, vull començar la meva intervenció de forma
positiva, explicant les raons i els objectius que han impulsat
aquesta reforma de la llei electoral sense adoptar el discurs fàcil
de les frases altisonants però buides de contingut. Com he di t ,
hi ha moltes raons i molts d’objectius darrera aquesta reforma,

però es poden definir en dues paraules: igualtat i justícia.
Igualtat per a un sector que representa el 52%, no el 51, de la
població i que viu, des de fa massa anys, sense que es
reconeguin els seus mèrits; i justícia per a la meitat de les
persones que habiten aquestes illes i que, per tot un seguit de
circumstàncies contra les que han de lluitar, s’han vist privades
d’ocupar el lloc que justament els correspon. I això és el que
pretén la reforma de la Llei electoral, aplicar fins a les darreres
conseqüències la Constitució, en el seu article 1 propugna, com
a valors superiors del nostre ordenament jurídic, la llibertat, la
igualtat, la justícia i el pluralisme polític. Com assenyala la
pròpia exposició de motius del projecte de llei que avui tractam,
l’article 23 de la Constitució recull el dret fonamental d’accés als
càrrecs i a les funcions públiques amb els requisits que les lleis
assenyalin, això suposa una translació clara del principi
d’igualtat reconegut a l’article 14. Però aquesta igualtat, aquest
dret, no s’ha de considerar des d’una única i interessada
interpretació, màxim quan el propi Tribunal Constitucional ha
establert una línia nova en els últims anys. Així, l’apreciació del
contingut del principi d’igualtat i les seves manifestacions ha
evolucionat sensiblement. Amb els anys, l’Alt Tribunal, ha
passat a considerar el criteri de discriminació raonable per
acabar, finalment, admetent en algun cas l’anomenada
discriminació positiva.

L’escassa representació de les dones en els òrgans
decisoris és, entre d’altres coses, el resultat del seu accés tardà
a la igualtat cívica i civil. Mentre que dins l’estat modern l’home
ha tengut la capacitat de votar des de sempre, el reconeixement
de les dones en aquest país va arribar en el 33; va votar un
parell d’anys, i després en vàrem estar quaranta i busques
sense poder votar ni homes ni dones. Per tant, comparin els
anys que estan votant els homes, allà on podien, no era el cas
del nostre país, i el que han pogut votar les dones. Igualment,
l’escassesa de representació de les dones en els òrgans
decisoris té el seu origen en els efectius obstacles que troba la
dona per a la realització de la seva pròpia independència
econòmica i les dificultats per conciliar la vida professional i la
familiar. Molts han estat i són els esforços internacionals i
europeus encaminats a palAliar aquesta circumstància i tots han
demostrat, a pesar de la seva bona intenció, ser insuficients i
sobretot massa lents. Però si en el passat no hem aconseguit
que la representació de les dones en aquesta Cambra fos
aproximadament proporcional a la població, això no obsta
perquè no ho continuem intentant, i que ho intentem si és
necessari, i tots sabem que ho és, a través de noves fórmules
més ràpides, més directes, més efectives i més valentes.

Una participació equilibrada de les dones i dels homes en
els processos de presa de decisions és un requisit democràtic
i pot generar diferents idees, valors i comportaments en el sentit
d’aconseguir una societat més justa i equilibrada. L’article 9,
apartat 2, de la Constitució, recull rotundament que és tasca de
tots els poders públics promoure les condicions perquè la
llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra
siguin reals i efectives. També és tasca de tots els poders
públics remoure els obstacles que impedeixen aquesta igualtat,
així com facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida
p olítica, econòmica, social i cultural. Els poders públics
d’aquesta comunitat autònoma, complint el mandat de l’article
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9, apartat 2, de la Constitució, consideren necessària i legítima
una intervenció per via legislativa per minvar aquesta situació
d’inferioritat. Així, amb la reforma de la normativa electoral
autonòmica, es pretén, amb una mesura pionera a l’Estat
espanyol, però que ja ha estat utilitzada en el dret comparat
europeu, com és el cas de l’Assemblea francesa, i m’agradaria
que aprenguessin en aquest cas dels seus companys de dreta
francesa, que no pensen el mateix que vostès, a facilitar el
màxim l’accés igual d’homes i dones al mandat electoral, i per
tant a les funcions electives.

La reforma consisteix a una modificació puntual de la Llei
electoral de la comunitat autònoma, en concret la modificació
dels articles 16 i 17, amb la finalitat de possibilitar una presència
equilibrada d’homes i dones a les candidatures electorals al
Parlament de les Illes Balears. I això, sense obviar el
transcendental paper que en aquesta matèria juguen els partits
polítics que, com a vies de participació política, han
d’int erioritzar-la i aplicar-la a l’hora de confeccionar les
candidatures corresponents. La finalitat última d’aquesta
reforma és propugnar una vertadera democràcia de gènere,
apostam per una mesura d’acció positiva que trenqui amb la
dinàmica alhora que suposi un revulsiu necessari perquè sigui
realitat la participació equitativa de la dona en la vida política.
Un mètode directe, ràpid, efectiu i eficaç. El sistema adoptat, el
de cremallera, garanteix la presència realment igualitària de les
dones a les llistes electorals, no només en l’aspecte quantitatiu,
sinó també en el qualitat.

Això és, molt resumidament, el que perseguim, igualtat i
justícia, no per a les dones o pels homes, sinó per a tota la
societat. I avui esperava, contra tot pronòstic, que el Grup
Parlamentari Popular aprofités la seva esmena a la totalitat per
presentar-nos una alternativa encara més efectiva que la nostra,
esperava una línia divergent dels arguments que he sentit dels
seus líders al llarg d’aquests mesos que, com la senyora
diputada ha dit, s’ha fet el debat als mitjans de comunicació,
arguments tan madurats com si fem llistes paritàries al 50%,
reservat a les dones, s’hi faran passar “floreros”, que va dir el
Sr. Rodríguez; arguments tan pensats i fermes com que la llei de
paritat és “una parida”, com va dir el Sr. González Ortea;
arguments tan peregrins i tan coherents en les manifestacions
del Sr. Rodríguez com que sí estam a favor de les llistes
paritàries, de tota la vida hi estam, però no per imposició;
arguments que no vull rebatre perquè, senzillament, no
mereixen l’esforç.

És la seva opció, jo només els diré que els seus arguments
demostren una única realitat, quina és la seva visió de la dona
i no la nostra, perquè en cap moment ha passat pel pensament
del Govern que les dones fossin “floreros” ni que necessitassin
favors per arribar a qualsevol banda. Les dones no necessiten
privilegis per destacar en política i els basta una mica de
justícia, però sí que és necessària aquesta, perquè la política s í
que necessita les dones; necessita la seva visió, la seva
sensibilitat i la seva opinió, perquè ha quedat demostrat que
una representació majoritària d’homes no ha estat capaç, ni a
nivell mundial ni europeu ni estatal ni autonòmic, d’adoptar les
p asses necessàries per aconseguir la igualtat de forma natural.
Perquè tota una història de discriminació és més que suficient

i no volem afegir ni un sol any més a aquesta vergonyosa
realitat, perquè és simplement un acte de justícia que el 50%,
més del 50%, és a dir, el 52% dels electors, estigui representat
en la mateixa proporció a les llistes electorals. Així, els partits
acolliran persones que volen dedicar-se a la política i que
pensen, igual que pensam tots els que ara som aquí, que tenen
qualque cosa a aportar a la societat. Dones que tendran una
especial sensibilitat a l’hora de desenvolupar programes, que
ens ajudin a aconseguir la paritat a tots els àmbits de la
societat; dones que, pot ser, donaran una empenta més forta al
procés que es necessita per acabar d’una vegada amb tota la
història de la discriminació; dones que no han de superar cap
examen de capacitat, igual que cap dels que som avui aquí o hi
som presents ha hagut de certificar mitjançant documents
oficials la nostra validesa per a no ser considerats “floreros”.
I que la meitat de la població aconsegueixi això, senyors
diputats, bé val una llei.

El que no els agrada als senyors diputats no és el simple fet
que una llei imposi la paritat, el que no poden suportar és que
la imposició sigui en benefici d’un sexe. Diuen que hi ha altres
formes d’aconseguir la paritat, formes desenvolupades a altres
indrets, com les mesures econòmiques que penalitzen els partits
que no fiquen dones a les seves llistes o els atorguen
subvencions quan sí ho fan; i com pretenen establir aquestes
mesures? Si pensen establir-les per llei o per decret, si pensen
fer una norma escrita per regular aquest tema, aleshores estaran
fent el mateix que tant ens critiquen; posaran sancions o
beneficis als partits en funció del seu comportament, és a dir,
càstigs o premis. Això no és una imposició, això no es pot dir
en aquest cas que sigui una imposició. L’única diferència amb
la nostra reforma de la Llei electoral és que la seva mesura,
partint de la base que també és una imposició, serà molt més
lenta. I ja no ens podem permetre més lentitud en el camí cap a
la igualtat. Ja coneixem aquest tipus d’iniciatives que es
desenvolupen des de fa anys a diversos indrets, en tots els
casos s’ha demostrat que no només són lents o lentes, sinó
també insuficients.

Segons les dades manejades per organismes internacionals,
si continuam amb la velocitat dels canvis imperants fins ara,
encara falten prop de 400 anys per aconseguir en el món la
plena igualtat entre homes i dones, i els llocs de decisió política
i econòmica. Siguem sincers, tot el que s’ha fet fins ara per
aconseguir la no discriminació de la dona ha estat insuficient,
les dades així ho demostren, dones en el Parlament europeu,
després de les eleccions del 99, un 29,71%; dones en el
Congrés dels Diputats espanyol l’any 2000, un 28,29%; dones
al Parlament de les Illes, un 29%, 17; batllesses a Balears, 6, el
que fa un percentatge de quasi un 9%; dones en els alts càrrecs
de l’administració de l’Estat, 56 front a 293, el que fa un 16%; si
vostès volen esperar tants d’anys per arribar a un just 50%,
aquest Govern no ho vol. I la millor forma d’evitar-ho és
actuant i fent-ho seguint les línies propostes per la Convenció
de 18 de desembre del 1979 sobre l’eliminació de totes les
formes de discriminació contra la dona o la recomanació del
Consell de la Unió Europea, de 2 de desembre del 1996, relativa
a la participació equilibrada de les dones i dels homes en els
processos de presa de decisió. O sense la necessitat d’anar tan
lluny, basta esmentar un text  aprovat l’any 1999 per la Comissió
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Mixta dels Drets de la Dona del Senat, presidida per la popular
Maria Isabel San Baldomero, en el qual s’instava els partits
polítics a elaborar a totes les eleccions que se celebressin en els
estats membres llistes electorals i equilibrades entre dones i
homes, a fi d’obtenir una representació paritària a les
institucions. Aquesta proposta va ser aprovada pel Grup
Parlamentari Popular i qui presidia aquesta era la senadora San
Baldomero. Per tant, crec que contradiuen, sempre
constantment, el que per una part aproven i després el que fan.

Bé, ja tenim exemples europeus i espanyols, promoguts pel
Partit Popular, en aquest cas, que defensen la paritat a les llistes
electorals, però n’hi ha molts més d’exemples: a Suècia, la
majoria dels partits polítics del país utilitzen el sistema
cremallera. Aquesta manera d’abordar les llistes dels partits i la
importància de la posició que ocupen les dones a l’interior de
les llistes explica perquè Suècia té el nivell més alt de diputades,
tant a nivell regional com nacional, un 47,6%. De fet, l’únic país
que ha aconseguit pràcticament la paritat, la igualtat en la
representació d’homes i dones a òrgans legislatius, ha estat
Suècia; per què? Perquè de facto funciona el sistema cremallera,
que és, de moment, el que s’ha mostrat com a més operatiu, més
eficaç i més ràpid a l’hora d’aconseguir la igualtat. Més
exemples: la Declaració d’Atenes del 1992 conclou que l’accés
de les dones als mateixos drets formals que els homes, entre ells
el dret al vot, el dret a presentar-se a les elecciones i a presentar
la seva candidatura a llocs elevats de l’administració pública,
no ha conduït a la igualtat a la pràctica; per la qual cosa es
demana la igualtat de participació de les dones i dels homes en
la presa de decisió pública i política.

El Govern està totalment d’acord amb què és més desitjable
hagués estat que la paritat entre homes i dones s’hagués
aconseguit de forma natural, sense imposicions legals, ni d’un
tipus, ni el que posam aquí ni el que plantegen vostès, però ja
que les passes que es donen en aquest camp són
extremadament lentes es tracta d’obligar a establir mesures que
propiciïn l’equilibri que precisa la societat.

La qüestió de la paritat, de la democràcia paritària, és des
d’un punt de vista polític tan important com ho va ser el dret
del sufragi en el seu moment. Ser elegides obligatòriament en
una determinada proporció marcarà l’inici d’una transformació
sense precedents en la història política, perquè no podem deixar
de banda que per exercir una real influència i constituir una
vertadera massa crítica les dones han d’estar representades en
un nombre suficient en totes les institucions. Com he dit abans
les dones constitueixen el 52% de la ciutadania, i si no estan
representades com els correspon s’està dificultant i
obstaculitzant la mateixa democràcia. Les modificacions de les
lleis són necessàries quan es tracta de legislar sobre el dret
fonamental del 52% de la societat. La nostra Constitució, a
l’article 9, apartat 2, reconeix les accions positives per
aconseguir la igualtat, per tant la seva constitucionalitat.
Actuem, idò, en conseqüència. 

I mentre el Govern parla de democràcia, de justícia i
d’igualtat, el Grup Parlamentari Popular surt amb aquest
projecte de llei amb què són parides i tots aquests temes que he

dit abans, però aquests, si són els seus arguments, miri, quasi
quasi, com he dit abans, no s’han de rebatre.

Respecte a l’últim sí que vull dir..., a l’últim argument, un
argument que han donat i que aquí ha manifestat del fet que
hem estat intentant evitar el Consell Consultiu, primer li he de
dir que el Consell Consultiu, com vostès saben, no estam
obligats a presentar cap dictamen, això (...), no estam obligats
a presentar les lleis al Consell Consultiu perquè, com saben
vostès, segons la llei que regula el Consell Consultiu no és
obligació del Govern presentar-les; en segona, els informes que
fa el Consell Consultiu tampoc no són vinculants; i en tercer
lloc també li he de dir i ja els ho hem repetit i hem dit que
disposam d’un informe jurídic fet pel Departament Jurídic de la
comunitat autònoma en el qual s’afirma que a les Illes Balears
el legislador autonòmic és competent per a l’estudi i l’aplicació
de les mesures destinades a aconseguir una major participació
política d’una part de població, la femenina, en el marc de les
institucions pròpies.

Senyors diputats, el Govern de les Illes Balears estudiarà
realment a fons les mesures que presentin, tot aquest caramull
de mesures que ha dit que han presentat, que moltes d’elles les
haurien de fer estudiar i enviar-les als seus companys de
Madrid, i com a partit presentar-les també a Madrid... 

(Remor de veus)

...i en lloc de fer reformes laborals, que l’únic que van és en
contra del treballador, facin reformes laborals que vagin en
defensa de la dona, com vostè ha dit, i no tan sols de la dona...

(Aldarull a la sala)

...sinó de la família. I no tan sols de la dona, perquè tenen
equivocats els conceptes; les mesures no les hem de fer per a
la dona, les hem de fer per a la família, i també hem d’implicar
l’home, que treballi, i que faci feina, i que tengui les seves
responsabilitats dins la casa, i vostè ho té equivocat, això, ...

(Aplaudiments)

...i em preocupa, em preocupa perquè la dreta europea ja no
pensa com vostès, vostès estan en una situació molt enrere del
que pensa la dreta europea perquè en aquests temes crec que
hi sol haver moltes vegades colAlaboració. Ara, amb el seu
pensament serà difícil que les dones puguin avançar en aquesta
societat.

Per tant li he de dir que ens sap greu, al Govern, no trobar-
los acompanyant-nos en aquest projecte de llei, perquè crec
que..., acompanyant-nos en aquest projecte de llei. Nosaltres
els podríem acompanyar en moltes altres mesures per a la
família i també els podríem acompanyar en la seva
responsabilitat que tenen a Madrid en moltes mesures
necessàries des del Govern de Madrid, no per a la dona sinó
per a la família, sinó perquè es pugui fer aquest treball
compartit, aquesta responsabilitat compartida que és la família
i que no hem de posar mesures perquè la dona pugui dedicar-se
a la política i l’home no faci res; no hem de posar aquestes
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mesures, hem de posar mesures perquè l’home es
responsabilitzi dins la casa com la dona es responsabilitza, i
aquestes són les mesures que hem de posar. 

(Aplaudiments i aldarull)

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Recordaré al públic
que segons l’article 110 del Reglament de la Cambra no es
poden fer manifestacions d’aprovació ni de desaprovació.

Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, em sap greu dir-li-ho: no s’entera. Aquest discurs
que vostè ha fet només el podia fer un home, no s’entera. Un
discurs jurídic, un discurs embullat, un discurs que no coneix
la realitat ni els problemes reals que tenen les dones del carrer,
que tenen cada dia per compatibilitzar la seva feina i la seva
família, i vostès tenen competència per adoptar mesures en
aquest govern que no n’han pres cap, cap mesura cap a les
dones en tres anys que vostès governen. Per això jo no crec en
aquesta llei i crec que és una campanya de publicitat del Sr.
Antich que ja és a la impremta, estic convençuda que ja la té a
la impremta, convençuda.

(Aplaudiments)

Miri, les mesures que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular abans de la Llei de la paritat electoral, li ho tornaré
repetir, prengui’n nota, i moltes repetides, perquè a la Llei de
pressuposts esmenes repetides que ens han dit no dues
vegades. Vàrem proposar una deducció a la renda per
naixement de fills, no; vàrem proposar una reducció a la renda
per a mestresses de casa, no; vàrem proposar ajudes per parts
múltiples, no; vàrem proposar noves residències de Tercera
Edat, no; vàrem proposar ajudes domiciliàries per a mares
fadrines, no; vàrem proposar la gratuïtat de l’ensenyança de 0
a 3 anys, no; li diré, perquè em fa autèntica vergonya que vostè
es fiqui, com no podia ser d’altra forma, amb el Govern de José
María Aznar, perquè li dic que, sigui o no sigui del meu partit,
m’és igual, el president d’aquest govern és l’única persona que
cada pic que pot prendre mesures laborals les orienta cap a les
dones. Va aprovar una llei de conciliació de la vida familiar i
laboral, ha aprovat deduccions a la renda, ha aprovat
l’acomiadament nul de dones embarassades, va aprovar que no
es pagués la seguretat social quan hi hagués baixa maternal, no
la seguretat social de contractes de substitució per baixa
maternal, seguretat social gratuïta el primer any quan es
contracta una dona que ha tengut un fill, ha aprovat el Pla
integral de suport a la família, ha aprovat la segona reforma de
l’IRPF amb més deduccions per naixement de fills i amb una
paga mensual de 100 euros i s’està aprovant un pla nacional de
guarderies. Per tant, jo crec que en José María Aznar en aquest
tema precisament no se’l pot insultar. Perquè jo li deman: on

són les mesures d’aquest govern? Les vull aquí damunt. Cap
mesura que no sigui aquesta campanya de publicitat. 

Vostè diu que ha sentit dones “ florero”. Sí, jo la
compartesc. Aquí hi haurà autèntiques dones “florero”, amb
aquesta llei, i li diré més... 

(Remor de veus)

...li diré per què: quan vostè vagi a fer la llista, president,
president Antich, quan vostè vagi a fer la llista anirà a una
dona preparada i li dirà: “Escolta, vols estar a la meva llista?”,
i aquesta dona, molt competent i molt preparada, per ventura li
dirà: “És que no puc, perquè tenc dos fills, tenc un home que fa
molta feina i no puc, em sap greu”, i a vostè li serà igual, i vostè
se n’anirà a una altra, i la darrera, i a vostè li serà igual que la
dona preparada li digui que no i no resolgui els problemes reals
que tenen les dones. Aquest és el problema, que moltes dones
molt competents i molt preparades, a pesar que vostès posin la
Llei de la paritat electoral, continuaran havent de dir que no a
la participació de la dona a la política. I aquest és el problema
de la paritat electoral, no és altre el problema de la participació
de la dona en la política.

Em parla de xifres, em parla de xifres del Parlament Europeu.
I les seves xifres?, on són les xifres d’aquest govern amb les
dones? Jo li ho diré, jo li ho diré perquè tenc les xifres d’aquest
govern. 

(Continua la remor de veus)

Conselleries, 13 conselleries sense comptar el president,
dones 3, 3 dones, un 23% de conselleres. Secretaries generals
tècniques i direccions generals, tenim entre 70 i 80 direccions
generals i secretaries generals tècniques, ja no parl d’empreses
públiques ni d’assessors, entre 70 i 80; sap quantes dones he
comptat?, 12, 12 dones de 70 o 80. Aquestes són les xifres
d’aquest govern. Li ho he de dir, li ho he de dir perquè no
importa que parli dels altres perquè jo crec que vostès, si de
veres creuen en la paritat electoral, el que haurien de fer
precisament és començar per l’administració autonòmica, per
les conselleries, per les direccions generals, perquè vostès ara
governen i ara ho poden demostrar, i veuran els problemes que
tenen les dones per dir que sí a la participació en la vida
política.

Li he de dir també, perquè crec que ho hem de dir, que del
tema de la inconstitucionalitat vostè, bé, ja em va dir que era
molt bon jurista i que no era molt bona jurista i per això no vol
consultar el Consell Consultiu. Li he de dir que és un tema
important encara que no sigui el tema d’oportunitat política,
però és un tema molt important que vostès no vulguin saber si
aquesta mesura és o no constitucional, perquè aquesta mesura
es va declarar inconstitucional a França i varen haver de
reformar la Constitució. A Itàlia es va declarar inconstitucional
i ha fet que les dones tenguin menys representació perquè ha
fet que s’agafi una certa rancor cap a les dones i està
comprovat estadísticament. Li he de dir que a França avui, El
Dia del Mundo: “Pocas mujeres en las listas”; és el tema del
sistema de subvenció electoral per la paritat, fins i tot el Partit
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Socialista de França tendrà sanció pecuniària, ni tan sols el
partit que va proposar la reforma electoral a França compleix ara
per a les legislatives franceses la norma de la paritat electoral.

(Aldarull a la sala)

Li ho he de dir, li ho he de dir perquè això és jugar amb les
dones. Vull dir la realitat perquè al final el tema de les
subvencions electorals li he de dir que aquest mercadeig no és
el PP, que el proposa, el proposa el Partit Socialista
d’Andalusia, que és la reforma electoral que s’aprovarà a
Andalusia i que en concret la diputada andalusa va dir que
només tenien comp etència per a això i no per a altra
competència.

Em parla d’un informe jurídic que hi ha a l’Assessoria
Jurídica. L’informe jurídic diu que és competència de la
comunitat autònoma, però diu que no està clar que sigui
constitucional la llei cremallera, això diu l’informe jurídic. Per
tant ja li dic que és un tema que afecta la mateixa essència de la
democràcia.

I dir-li només una cosa per acabar. Aquesta llei també va
contra les dones, aquesta llei prohibeix que hi hagi una llista
tota de dones. Vostè em dirà que no és la realitat, la realitat és
que en aquest moment no hi ha una llista de dones. Jo li posaré
un exemple que amb la seva llei, si s’aplicàs, en aquest moment
no podria tenir la representació que té, i l’exemple és el meu
municipi, és Andratx. A Andratx el Partit Popular, de sis
regidors, quatre són dones; si s’aplicàs la seva llei als
andritxols els haurien de dir que no poden tenir quatre dones,
que només poden tenir tres dones.

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller de Presidència, per
tancar la qüestió incidental té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, la veritat és que en aquests moments surt preocupat.
No..., sí, surt preocupat perquè una llei tan important com
aquesta, que molta gent, molts de ciutadans, molts de ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma s’han pres molt seriosament,
vostès se la prenen a “pitorreo”, vostès se la prenen a
“pitorreo” i a més donant dates i xifres, els és igual, dient
mentides i donant dades i xifres que els són igual. Només els
posaré una dada de les que han dit: 12 dones en aquest govern
com vostè ha dit que són a l’administració, n’hi ha el doble, i
vostès ho saben, podem comptar només a Sanitat quantes n’hi
ha. Per tant no m’agradaria que en aquest tema fessin
demagògia.

(Continua la remor de veus)

No facin demagògia, defensin els seus arguments, defensin
els seus arguments que és legítim que els defensin, és legítim
que vostès estiguin en contra de la paritat, és legítim, és legítim
que vostès estiguin en contra de la paritat. Diguin això, diguin:
“Estam en contra de la paritat, hi estam en contra”; és legítim.
El que passa és que a vostès els fa vergonya dir una cosa i
després fer l’altra, perquè el problema és aquest, perquè vostès
quan ho han d’escriure, documents del partit i tal, tots defensen
les dones; a l’hora de fer-ho efectiu, sempre enrera. Això és
igual que ordenació del territori, que tots els temes concrets.
Sempre és igual, quan han de fer la gran presentació del que
sigui el programa vostès són els més progressistes del món,
però la realitat és que vostès són la dreta més carpetovetònica
d’aquesta Europa. Aquesta és la realitat. Vostès representen la
dreta més antiga de tot aquesta Europa i aquesta és la realitat,
i per tant fan això, fan que una llei important com aquesta
vostès la vulguin convertir fins i tot en una llei “florero”. Per
què?, perquè tota la resta, de si nosaltres feim i tal, moltes (...)
que ha dit s’estan fent i n’hi ha que s’estan fent des del Govern
Aznar, el que passa... 

(Aldarull a la sala)

Mirin, mirin, tot el que són... 

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, per favor, prenguin-s’ho amb
calma. 

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

Escoltin, jo el que no vull és que aquest debat d’una llei
important es converteixi en això en què ho estan convert int
vostès, i jo els dic que n’hi ha; vostès no ho creuen, els ho puc
repassar, jo no seré qui els ho diré en aquest moment, hi són, hi
són totes, escoltin. Una, Institut de la Dona; vostès no el
tenien creat, tenia 30 milions de pessetes... 

(Continua l’aldarull)

Institut de la Dona té 200 milions de pessetes de
pressupost; què tenia a la seva època l’Institut...? Vostès me
n’han demanat una i jo els n’he donat una. Per tant els en puc
donar moltes més, no entraré en aquest debat amb vostès, no
hi entraré. No entraré en aquest debat amb vostès; no hi entraré
perquè vostès l’únic que pretenen és amagar la seva vergonya.

Però sí que els vull dir una altra cosa. Les mesures efectives
no parteixen mai, no partiran mai d’així com pensen vostès, els
del Partit Popular, perquè vostès, així com pensen, i la senyora
representant i diputada del Partit Popular la veritat és que fa un
flac favor al moviment de les dones, al que pugui ser (...); vostè
fa un flac favor a totes les dones d’aquesta societat, els fa un
flac favor perquè vostè continua reivindicant per a la dona amb
el seu discurs la cuina, els alAlots... 

(Aldarull a la sala)
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Vostè és el que estava reivindicant per a la dona, això era el
que estava reivindicant... No, no, no, aquesta és la situació.
Vostè estava reivindicant això dins el “daixò”.

No s’enfadin... 

(Augmenta l’aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller..., Sr. Conseller... Senyores..., senyores i
senyors diputats, si el nivell de confrontació des dels escons
no baixa suspendré la sessió.

Pot continuar, Sr. Conseller. 

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

Sí, bé, tornarem... Jo he intentat i vull dur un debat
assossegat sobre aquest tema... 

(Remor de veus)

Jo he intentat a la meva intervenció tenir un debat
assossegat. L’únic moment que he donat una posició que a
vostès no els ha agradat ja han començat a cridar. Per tant a mi
les seves no m’agraden i no crid. Per tant deixin que acabi.
Vostè ha dit moltes coses i jo l’he escoltada tranquilAlament. Per
tant si no li agrada, escolti, estam en un estat democràtic i ho
hem d’acceptar tot, i jo molt del que diuen vostès no m’agrada,
i vostè diu que és un instrument de publicitat i està dient que
és instrument de publicitat; si és instrument de publicitat deu
ser perquè hi ha una situació, perquè vostès l’única por que
tenen és aquesta de la publicitat deu ser que hi ha una situació
que no és justa, hi ha una situació injusta en aquesta societat
i, per tant, la majoria de ciutadania està a favor d’aquesta
mesura, perquè si no no els preocuparia aquesta publicitat, ni
els preocuparia aquesta por que els partits de pacte de progrés
ho facin pels vots, no els preocuparia. Deu ser que aquesta
mesura va en consonància amb el que creu aquesta societat i
amb el que creuen no tan sols el 50% o el 52% de dones, sinó
el que creuen tant homes com dones.

I després, per acabar, l’argument ja tan repetit de vostès
quan no tenen cap argument, que és l’argument del dret
constitucional. Ja el tenim molt repetit aquí, i els exemples que
tenim sempre són els mateixos, ja ens han recorregut des del
Constitucional..., la Llei de consells no ens servia perquè era
inconstitucional, l’ecotaxa no ens servia perquè era
inconstitucional, escolta, el Tribunal Const itucional fins ara a
nosaltres ens dóna la raó i a vostès els l’està llevant, i ara
resulta que també l’argument és que aquesta llei no és
constitucional. És a dir, quan no volen enfrontar el debat,
vertaderament el debat, que és el debat d’estar a favor o en
contra d’aquesta llei, que és allò lògic, estar a favor o en contra
de la Llei de consells, vostès tot d’una treuen el fantasma de la
constitucionalitat, com si vostès fossin els vetlladors de la
constitucionalitat. Per tant no es preocupi, nosaltres, si hem
d’anar una altra vegada al Tribunal Constitucional, i anirem al

Tribunal Constitucional perquè consideram que l’article 9,
apartat 2, ens permet fer aquesta mesura i la defensarem, perquè
creim que aquesta mesura és bona, és vàlida per aconseguir
una vertadera democràcia paritària. Moltes gràcies. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Amb la seva
intervenció... Sra. Cabrer, per què em demana la paraula? La
qüestió incidental té el tractament que té.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Deman la paraula perquè jo voldria que el conseller retiràs
d’aquest parlament l’insult que ha fet cap a les dones dient que
volem... No, no, no, crec que és molt seriós aquest tema, no és
de dir..., crec que és molt greu i deman la paraula perquè crec
que el conseller hauria de retirar que el Partit Popular pretén que
dona torni a la cuina perquè ja està bé d’aquests insults cap a
les dones. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, la seva observació consta en el Diari de Sessions.
Vol el conseller intervenir per alguna cosa? 

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

Primer dir que jo no he insultat en cap moment les dones, i
quan he fet referència, he fet referència al discurs que feia la
Sra. Diputada. Vull que consti i així consta a les actes. Per tant
és l’únic que he dit. 

EL SR. PRESIDENT:

Així quedarà reflectit en el Diari de Sessions.

Sr. Ferrer, en nom del Grup Mixt, Coordinadora
d’Organitzacions Progressistes de Formentera, té la paraula per
un torn en contra.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Cabrer, intenti estar una mica més tranquilAla. Estan
molt crispats, estan molt crispats i jo... 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, faci la seva intervenció.

EL SR. FERRER I COSTA:

Veig que no és vostè, només, veig que són la resta dels
seus companys els que estan molt crispats. Jo els demanaria, si
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em deixen fer la intervenció, llavors em criticaran quan acabin
però intentin no criticar-me abans, perquè realment no saben de
què venc a parlar, amb la qual cosa l’únic que els demanaria...,
jo els demanaria únicament i exclusivament que em deixin parlar.
Si quan he acabat em volen criticar tenen tot el dret de fer-ho i,
de fet, ho fan normalment, però l’únic que els deman és que
estiguin una mica tranquils, perquè certament aquest debat els
posa molt nerviosos, però jo els deman que es posin una mica
tranquils. Que els altres no compartim les seves idees no ens
converteix en criminals. 

(Continua la remor de veus)

Jo, Sr. President, li demanaria que pugui continuar parlant.

Començaré si em deixen. Sra. Cabrer, vostè no ha donat cap
argument a favor perquè donem suport a la seva esmena a la
totalitat. Jo he intentat escoltar-la amb atenció i certament no
n’ha donat cap. Vostè ha fet una descripció de la realitat social,
de les dificultats que tenen les dones per participar en política,
que des de la COP compartim en alguns aspectes. Vostè ha fet
una descripció que per desgràcia és així, la societat no és justa
i les coses per a la dona en aquests moments no són bones,
però així i tot vostè només ho ha centrat en els temes de
maternitat, que nosaltres estam convençuts, creim que la nostra
societat no ha marginat la dona només per qüestions
pràctiques, la societat és masclista i per això l’ha marginat, l’ha
marginat per qüestions de gènere, no per una qüestió pràctica,
importantíssima, com és la maternitat i la qual crec que aquest
govern intenta abordar i donar solucions, malgrat que no es
p oden donar solucions en una legislatura, i que aquí tenim una
herència política que ha condicionat una societat que és fruit de
moltes coses, entre altres coses de governs populars que no
havien fet gaire cosa per arreglar això.

El projecte de llei que ens presenta el Govern, una cosa és
certa: com a mínim no empitjora res. És a dir, tot aquest
cataclisme que vostè ens ha dit, jo no el veig enlloc. El que sí
que és cert és que empitjorar no empitjorarà res, i 31 diputades,
o 29 diputades amb els números que feia vostè serà un nombre
molt major que el d’ara, bastant major, i moltes d’aquestes
qüestions de política positiva que vostè reclamava segurament
31 diputades les podran arreglar. Com a mínim això és el que
nosaltres pensam. 31 diputats pressionaran molt més els grups
polítics, pressionaran molt més el Govern, govern i altres
institucions, i faran que aquestes mesures de política positiva
sí que puguin dur-se endavant, perquè el que sí que és cert és
que la participació de més dones en política farà que una
situació que els homes no hem sabut arreglar segurament les
dones sí que la sabran arreglar, perquè els homes el que sí que
és cert és que no hem sabut arreglar aquestes coses que vostè
reclamava i jo tenc l’esperança que aquesta participació en
política farà i aconseguirà fer una societat més igual, més
equilibrada i que farà això, que les dones puguin arreglar
aquesta situació.

Vostè ha parlat de la qualitat dels diputats o de les
diputades. La qualitat, amb tots els respectes, que vostè
reclama hauria de ser igual per a homes que per a dones, no
només ha de perjudicar les dones. Jo estic convençut que estan

tan capacitades o més que nosaltres; el que sí que és cert és
que a dia d’avui no participen i no fa falta més que comptar els
escons. Per tant , la qualitat dels diputats jo crec que és un tema
que ha de preocupar més els electors i que en qualsevol cas es
podria arreglar amb coses con serien les llistes obertes, però no
imputi a aquesta llei que no deixarà que hi hagi una qualitat de
diputats o diputades. Això en tot cas és un problema de la
societat que els polítics tenim i som una mica reflex de la
societat, però no serà aquesta llei que faci això.

Vostè només ha parlat del Parlament, que és el que regularà
aquesta llei, Parlament i consells insulars, evidentment, però jo
esper que el Govern central abordi una reforma, o les Corts,
evidentment, una reforma de la Llei de règim electoral general
perquè aquesta situació també sigui possible a les Corts
Generals, als ajuntaments, a les diputacions..., per tot arreu, en
fi. 

I com deia, jo torn a repetir-ho, jo esper que un nombre
major de dones obligarà els governs a prendre aquestes
polítiques positives que des de la COP també compartim i que
aquest govern ja ha impulsa en molts de casos.

També, i per acabar, nosaltres pensam que aquesta llei
segurament haurà de ser transitòria, jo com a mínim ho esper, i
que en una societat més justa on els dos gèneres convisquem
i compartim tot, també en la política, aquesta llei no seria
necessària, però no és la situació a dia d’avui. Per tant, des del
nostre grup el que sí deim és que benvingut sigui aquest
projecte de llei i que serveixi per arreglar aquestes coses. Com
a mínim nosaltres ho esperam. Gràcies. 

(Aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Torn recordar al públic..., ja
discutesc amb els diputats, que és amb qui he de discutir, que
l’article 110 de la Cambra imposa que des dels seients del públic
no es poden fer manifestacions d’aprovació o desaprovació.
Per tant els preg que no facin manifestacions d’aprovació ni
desaprovació per no obligar-me a haver d’aplicar l’article 110 en
contra de la meva voluntat.

Sr. Portella, en nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista,
té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, supòs que no estaré a l’alçada de la primera part
d’aquest debat quant a intensitat, també l’audiència és menor
i, en tot cas, als pocs diputats del Grup Popular que ens
acompanyen, interessats per aquest tema, sí que els demanaria
-crec que no els donaré peu- que no m’alcin la veu perquè els
de Menorca quan ens alcen la veu ens solem atemorir,
independentment de les paraules que ens diguin, i per tant
esper no donar-los peu però sí poder expressar la nostra opinió
sobre l’esmena a la totalitat i també sobre la llei.
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El projecte de llei de modificació de la 8/86, Llei electoral de
la comunitat autònoma, planteja una qüestió de profund
contingut social i polític, que és la d’assegurar que la presència
de gèneres a les candidatures a les eleccions al Parlament balear
sigui igual i situada de tal manera que la seva posició alternada
també asseguri una igualtat qualitativa. Malgrat que parlem de
gèneres en plural l’objectiu no és altre -així s’ha dit- que
assegurar una major presència de les dones en els llocs de
representació i responsabilitat política, esperant que serveixi
d’exemple en altres espais socials on la presència femenina
encara és reduïda.

Naturalment que en els darrers anys, en els darrers 20 anys,
s’ha produït un procés positiu de presència de la dona a les
institucions públiques, i s’ha incrementat en nombre i en
situació de situació de responsabilitat. El fet avui que siguin
tres dones les presidentes dels tres consells insulars és una
realitat remarcable i no és una anècdota històrica, que és el
principal. De fet les dones són també majoria en el Govern
insular de Menorca, són majoria, i de fet a Eivissa el Govern és
exactament paritari, 50%, 50%. S’ha arribat a aquesta situació de
manera natural. Les presidentes dels consells insulars no ho
són pel fet de ser dones, sinó pel fet de ser persones
capacitades, representatives dins els seus propis partits, i
votades pels electors, almanco en el cas de Menorca i d’Eivissa
i Formentera. Aquesta circumstància ha succeït de forma
natural, sense cap esglai de la societat, i açò no obstant és cert
que encara en el gruix la igualtat de gènere a la nostra cambra
de representació, en el nostre Executiu també, és enfora encara
del que creuríem necessari i convenient.

En resposta a aquesta realitat que no ens satisfà aquest
parlament va constituir una ponència per tal d’estudiar les
possibles modificacions de la Llei electoral amb la finalitat que
a les eleccions del 2003 quedés garantida la paritat a tots els
trams de les llistes electorals. Ja el títol de la ponència dirigia
aquesta conclusió a la qüestió de la paritat per trams. Crec que
és remarcable recordar algunes conclusions d’aquella ponència
votades en contra pel Partit Popular. A les conclusions, a partir
de les quals el Parlament va instar el Govern de les Illes Balears
a presentar una proposta de reforma de l’actual llei electoral,
que és el que tenim ara a la Cambra, es constatava que les
llistes electorals no compleixen en la seva configuració una
participació equilibrada d’homes i dones. Es constatava també
que en aquells països en què s’havien aplicat diverses fórmules
de quotes a les llistes electorals s’havia incrementat de forma
notable la incorporació de les dones a la presa de decisions. Es
recollia la recomanació de la Unió Europea de dia 2 de desembre
del 96 en la qual es recomanava els estats membres a adoptar
una estratègia integrada de conjunt destinada a promoure la
participació equilibrada de les dones i els homes a la presa de
decisions.

Una cosa, Sra. Cabrer, és que no m’alcin la veu i una altra
cosa és que no atenguin les explicacions que des d’aquest grup
parlamentari li feim. Per tant, li agrairia la seva atenció així com
l’hem tenguda nosaltres en la seva intervenció.

Es constatava en aquesta ponència igualment que era
factible la modificació de les lleis electorals, per tal de fer

possible aquesta igualtat real a les llistes electorals, tal i com
han fet altres països i la ponència agafava com a clar exemple la
Llei de 6 de juny del 2 francesa que afavoreix l’igual accés
d’homes i dones als manats electorals, funcions representatives
i executives. Amb aquesta modificació de la llei que proposa el
Govern s’intenta posar en marxa una mesura transcendent de
discriminació positiva, per assegurar la major presència
femenina en la representació política de la societat de les Illes
Balears. El projecte no recull la llei francesa, com va dir a la
ponència, ho posava com exemple, sinó que vol superar-la en
referència a exigències als partits, coalicions o agrupacions
d’electors que pretenguin presentar candidatures al Parlament
de les Illes Balears. He dit en dues ocasions que estam davant
un projecte de llei i ho dic perquè les lleis les aprova el
Parlament i fins que el Parlament no les ha aprovades i han estat
publicades no podem parlar de llei i dic açò perquè un precipitat
entusiasme a l’hora de comunicar l’aprovació d’un projecte de
llei, per part del Govern, pot provocar una certa confusió entre
la població i un menyspreu o menys valoració del paper del
Parlament a l’hora d’aprovar les lleis, com ha succeït en aquest
cas. 

L’exemple més proper i recent d’una adequació d’una llei
electoral, la llei francesa en la lluita d’igualtat per gèneres, és
cert que en aquest cas la proposta no era alternar gèneres en la
confecció d’una candidatura sinó la d’assegurar la presència
igual en trams d’aquesta candidatura, crec que eren trams de
cada 6 candidats. També la llei francesa no determina la
inacceptació de la candidatura en cas d’incompliment d’aquest
precepte, com és el cas d’aquest projecte del Govern, sinó de
sanció econòmica proporcional a l’incompliment del
percentatge d’igualtat. Avui mateix hem pogut llegir també que
l’únic partit que compleix la llei és el Front Nacional de Jean
Marie Le Penn, tal vegada nosaltres haurem de felicitar el Sr.
Jean Marie Le Penn per aquesta qüestió, encara que
l’abominem per totes les altres. Un altre, la Lliga Obrera
presenta més d’un 60% de candidates, la Lliga Obrera segons
aquesta llei no es podria presentar a les Illes Balears, és cert, els
altres partits els més complidors només s’aproximen al 40% de
dones a les llistes, açò en referència a compliment dels
percentatges globals, desconec el compliment de percentatges
per trams. En el cas del projecte de llei en el qual presenta una
esmena a la totalitat el Grup Popular s’ha anat més enfora, com
ja he dic que la referent francesa, llocs alternats a la llista i no
separació de la candidatura en cas d’incompliment. És sense
cap dubte una garantia de compliment i és sense cap dubte un
esforç per als partits, coalicions i agrupacions d’electors. 

Nosaltres, el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Ecologista votarà en contra de l’esmena a la totalitat que és
també i sobretot, un vot a favor d’una llei que pretén remoure
els obstacles de molt diversa naturalesa que encara fan
minoritària la presència de les dones en la representació d’una
societat que es pretén igualitària i és un vot a favor perquè
lloable l’objectiu de la llei i perquè les direccions dels partits
que representam així ho han aprovat. Ja sabem que aquesta
decisió aïllada no fa el pes, ho sabem, ja sabem que per a la
conquesta de la igualtat real de gèneres en la societat estan en
marxa iniciatives d’aquest Govern i que encara n’hi ha d’altres
que s’han de posar en funcionament. Aquí m’aturaré un
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moment per donar resposta a tres idees que vostè ha donat,
Sra. Mabel Cabrer, a la seva presentació. Vostè ha fet un
discurs de maternitat i de les dificultats de congeniar i conciliar
la maternitat amb la dedicació política, jo crec des del punt de
vista personal és un discurs que també humilia el necessari
discurs de paternitat responsable que des dels homes també
hem de tenir, li dic açò perquè m’ha sabut greu el to del seu
discurs i el contingut d’aquest fragment del seu discurs, crec
que s’ha equivocada a l’hora de plantejar aquest discurs i ho
dic perquè vostè té fills petits, molts d’altres també en tenim
d’alAlots petits i jo li he de dir per no anar més enfora que moltes
reunions del Consell Insular de Menorca no s’han fet
precisament per no deixar els alAlots petits i li he de dir que la
meva filla de 3 anys ha estat a reunions de confecció de
pressuposts del Consell Insular de Menorca, cosa que
lògicament no és saludable per a la filla, però ha estat així per
necessitat, perquè la conciliació de la paternitat responsable és
de tots, no va només cap a una direcció. Crec que s’ha
equivocat i jo m’agradaria que no hagués estat així.

Una altra cosa allà on crec que s’ha equivocat, vostè ha dit
les grans mocions que ha presentat el PP durant aquests 3
anys, etcètera, les ha explicades. Jo li donaré un exemple, li
hauré de retreure els 14 anys de govern del Partit Popular i el
que va fer, podria ser molt llarg. Vostè ha fet un exemple de la
gratuïtat de 0-3 anys, bé aquesta jo la vaig fer quan era oposició
d’aquest Parlament i quan governava el Partit Popular, de 0-3
un Pla de 0 a 3... 

(Aldarull a la sala)

I el Partit Popular va votar en contra, per primera vegada
enguany hi ha un Pla de 0 a 3 amb doblers d’aquest Govern, un
Pla de 0 a 3 que per primera vegada comença enguany, l’actual
Govern, el Partit Popular va votar en contra en aquells
moments. Només un exemple de les coses que ha dit, perquè
està molt bé fer la llista de bons i dolents, però jo crec que en
aquesta llista hem de saber matisar i hem de saber com han
succeït les coses i quina és la responsabilitat de cadascú. I una
darrera qüestió, aquestes preteses mesures de conciliació de la
vida familiar amb la vida política, social o de representació que
el Partit Popular promou, per regla general, el que intenten és
mantenir el rol familiar de la dona, açò és el que intenten, açò és
l’objectiu final i açò, em permetin que des de l’esquerra o des
de les nostres opcions ho trobam malament i li hem de dir,
perquè el seu objectiu és mantenir el rol de la dona en la vida
familiar, crec que és una altra qüestió equivocada. Em permeti
dir-li que s’ha equivocat en aquests tres aspectes en la seva
intervenció.

Ja sabem que existeixen molts d’espais encara per ocupar de
representació i presa de decisions i també espais de naturalesa
privada sobretot, que encara estam molt enfora de la
satisfacció, ens fan falta hoteleres, presidentes de clubs de
futbol, secretàries generals de sindicats, rectores, magistrades,
etcètera, ja ho sabem. Li deia que quan aquest projecte de llei
quan sigui llei suposarà un important esforç perquè s’haurà de
tenir en compte la qüestió de gènere per adaptar, si és possible
a aquesta, altres elements igualment importants a l’hora de
confeccionar i aprovar una llista electoral i aquesta llei obligarà

a adaptar-les, obligarà a fer feina en aquest sentit. Qüestions
com la representativitat orgànica, com els territoris que
representen els candidats i candidates, com les sensibilitats
polítiques que qualsevol candidatura ha de recollir, com
l’especialització temàtica dels futurs diputats i diputades, com
el vot dels electors que decideixen la candidatura, abans que
sigui candidatura i tot açò complicat amb un sistema de llistes
úniques que han de tenir en compte la presència a dues
institucions, el Parlament i els consells insulars i aquí alguns
partits ho van proposar, mai s’han volgut separar com a
eleccions separades i que complica aquesta història, ja ho
sabem que requereix aquest esforç i molt més si hi ha un altre
sistema de llistes electorals. 

Creim que aquest esforç valdrà la pena si aconseguim que
cada dia les institucions es semblin més a la societat, siguin
més representatives de la realitat d’aquesta societat, però no
hem d’oblidar que aquestes mesures seran artificials, si no es
produeix una major presència femenina a les organitzacions
polítiques, que crec que ja hi és a les organitzacions culturals,
socials i no governamentals, una major participació política a la
base i als càrrecs orgànics. Jo desconec la realitat d’altres
formacions polítiques en aquest Parlament, conec la realitat
d’Esquerra de Menorca, m’hi vaig presentar i la represent. La
realitat d’Esquerra de Menorca és que només hi ha un 20% de
dones adherides a Esquerra de Menorca, açò és la realitat i
mesures d’aquestes que afavoriran i donaran exemple i
obligaran a allò que hagin d’obligar, per no entrar en
contradicció amb la realitat hi ha altres mesures, unes altres
mesures lògicament són facilitar la participació de la dona a la
vida política i social, que també hi estam lluitant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portella en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. Té la paraula el Sr. Joan Bosco i Gomila en
nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
portaveu del Partit Popular ha aprofitat aquesta esmena a la
totalitat de la modificació de la Llei electoral de les Illes Balears
per fer una interpelAlació al Govern sobre política i en matèria de
política de dona, però aquí estam parlant de la participació de
la dona, de la incorporació de més dones a llocs de
responsabilitat i de decisió, en aquest cas política i
concretament en aquest Parlament, que moltes de les mesures
que s’han esmentat des del Partit Popular res tendrien a veure.

A tots els àmbits s’organitzen fòrums i trobades per
potenciar la participació de les dones en llocs de decisió, ja
siguin organismes públics, ja siguin empreses privades, ja
siguin organitzacions i fundacions sense ànim de lucre. Es
recomanen campanyes de divulgació, informació sobre la
importància que les dones participin en la responsabilitat de
p rendre decisions, es recomanen canvis legislatius per fer
possible l’accés de les dones a les institucions. La més
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coneguda d’aquestes cimeres va ser la celebrada l’any 1995 a
Beijing i que certament va marcar unes estratègies serioses a
tots els nivells i m’atreviria a dir, a tots els governs i sobretot
als governs occidentals. A partir d’aquí els estats membres de
la Unió Europea i del Consell d’Europa s’han reafirmat
reiterades vegades mitjançant compromisos contrets
anteriorment, alguns d’ells que vénen del 91, del 84, del 86, tots
ells recomanant als estats membres que incloguin més dones
als llocs de decisió. Per fer qualsevol d’aquestes
recomanacions s’ha de dir que tots els estats membres hi estan
d’acord, el que costa és plasmar-ho després en lleis, plasmar
aquestes mesures i fer-les efectives perquè la dona realment
tengui aquests espais de participació i pugui participar de la
mateixa manera que els homes en les preses de decisions, quan
s’han de plasmar en lleis és quan els estats, en aquest cas fan
figa. Per açò veim en aquesta llei una bona mesura i és plasmar
unes recomanacions que aquests organismes fan als estats i a
les administracions i plasmar-les amb una llei per fer efectiva la
presència de dones, en aquest cas concret serà en aquest
Parlament.

Vostè ens ha parlat dels incentius que s’han de donar a les
dones perquè puguin participar-hi. Nosaltres entenem que
d’allò que estam parlant és d’alts nivells de responsabilitat, ja
siguin empreses o ja siguin administracions públiques, parlar
d’incentius econòmics jo pens que aquí no té sentit, té sentit
quan estam parlant de la incorporació de la dona al món del
t reball i sobretot quan és en el món assalariat, però quan estam
parlant de càrrecs directius on els sous bé que es permeten
poder dur els fillets a les guarderies, poder pagar cangurs
perquè puguin tenir o atendre els nostres fills, entenem que
aquestes mesures econòmiques que vostè plantejava són del
tot irreals, sobretot en aquest nivell de participació de la dona
que avui estam parlant aquí. Vostè ha parlat de guarderies i que
s’estava estudiant fer una guarderia al Congrés dels Diputats.
Idò miri jo recomanaria a les diputades que no hi estiguessin
d’acord, perquè a damunt d’haver tengut la possibilitat d’estar
de diputades en el Congrés dels Diputats, ara les obligaríem a
anar-se a Madrid amb els seus fills si volen ser diput ades. Per
tant, nosaltres entenem que les mesures que s’han de prendre
són unes altres, aquí hi entraria també el tema de la paternitat
responsable pel que fa a l’educació dels fills, però les mesures
que vostès plantegen res tenen a veure amb aquesta llei que
han presentat aquesta esmena a la totalitat.

Jo puc entendre que el Partit Popular vulgui llevar
importància a aquesta llei, però no dubtin, com he dit abans,
que aquesta llei és passar de les paraules, de les recomanacions
als fets. Possiblement s’hagués pogut fer d’una altra manera,
s’hagués pogut fer per trams, com ha apuntat el Sr. Portella, hi
havia altres formes de fer-ho, però el cert és que tenim la
proposta que ha duit el Govern aquí, tenim una proposta per
debatre i a més permetrà que la meitat dels diputats d’aquesta
cambra siguin dones i l’altra meitat siguin homes. Però no
només açò, jo pens que aquesta llei tendrà uns efectes
colAlaterals i els partits a l’hora de fer les llistes en aquest
Parlament, també han de fer les llistes municipals i és molt
possible, tot i que aquesta llei no tengui competències sobre
les candidatures municipals, sí que afectarà i els partits
intentaran posar el mateix nombre de dones que d’homes a les

llistes de les eleccions municipals. Per tant, nosaltres creim que
un insult a les dones, res de res aquesta llei, al contrari, jo pens
que un insult és no fer res, no actuar perquè les dones tenguin
presència en els àmbits de la societat més elevats, càrrecs
directius, ja siguin d’empreses o institucions, cossos de
seguretat, judicatura. Per tant, aquesta passa que dóna avui
aquest Parlament jo pens que és important per anar per aquest
camí.

Jo els puc acceptar i pens que el Partit Popular té raó quan
critica que els partits del pacte no vàrem incorporar prou dones
als llocs de decisió, al Govern, prou dones als alts càrrecs
d’aquest Govern i pens que és just reconèixer-ho i reconèixer
que el PSM dels tres consellers que té, cap dels tres és del
gènere femení, però açò no lleva que les mesures no invaliden
les mesures que avui aprovam mitjançant aquesta llei i jo estic
segur que a l’hora de tornar fer Govern, sigui diputat o sigui
diputada l’encarregat de fer Govern, hi haurà més conselleres
en el Govern de la propera legislatura, perquè com molt sap
vostè totes aquestes recomanacions que es fan des de les
diferents cimeres, ja siguin de la Unió Europea o siguin
mundials, es demana que s’aprofitin les renovacions de les
cambres per incorporar-hi més dones i açò és el que es farà
mitjançant aquesta llei. Per tant, votarem que no a la seva
esmena a la totalitat perquè aquesta llei segueixi la seva
tramitació en ponència i comissió perquè estam ben segurs que
és una passa endavant en la participació de la dona, no ja dins
la societat sinó dins els llocs de responsabilitat, de decisió de
la societat de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui
venim a defensar una postura en contra de l’esmena a la
totalitat que presenta el Grup Popular. Però abans de començar
el meu discurs no vull deixar de dir que la Sra. Cabrer, ponent
avui del Partit Popular, ha parlat constantment en nom de les
dones i que primer com a dona li vull dir que jo pens
radicalment en contra d’allò que pensa vostè i ho vull deixar
ben clar, perquè les dones no som un colAlectiu ni som una gent
homogènia, cada una som diferents i des d’aquesta diferència
és des d’on hem de defensar la nostra igualtat. Però jo no vull
entrar en un debat crispat, com ha volgut produir aquí el Partit
Popular perquè crec que fa un flac favor a la classe política en
general, però sobretot fa un flac favor a les dones que entram
en política. Per tant, jo no seguiré la tònica de la Sra. Cabrer,
sinó que em cenyiré al discurs que avui duia preparat.

Vull començar dient que la paritat és la igualtat perfecte, una
igualtat que les dones des de fa segles se’ns ha negat, no cal
anar molt lluny amb l’anàlisi, bastarà que ens fixem en la
història recent, fa relativament pocs anys que les dones no
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podien fer transaccions econòmiques, no podia estudiar, no
podia entrar a un bar sola, la llei permetia a l’home castigar-la si
cometia adulteri i tantíssimes humiliacions com vulguem trobar,
la dona era educada amb l’únic objectiu de ser bona esposa i
bona mare. En el terreny de la política fa només 70 anys que
l’Estat espanyol la dona té reconegut el dret a vot i va ser
gràcies a dones valentes com na Clara Campoamor i a la lluita
de les associacions feministes, que han estat cabdals en la lluita
per a la igualtat de la dona i és cabdal també perquè avui aquest
Parlament de les Illes Balears pugui debatre una reforma de la
Llei electoral. És cert que les coses han canviat molt i que la
llibertat per a la dona ha millorat de forma exponencial, a l’Estat
espanyol definitivament es va aconseguir una igualtat legal a
la dècada dels 80 amb els governs socialistes. En aquells
moments la configuració de l’estat del benestar amb
l’establiment de les prestacions socials, la universalització de
la sanitat i sobretot l’educació pública per a tothom va afavorir
de forma extraordinària a les dones, car eren sens dubte el
colAlectiu més marginat.

Ara estam en una altra situació. És cert que les dones s’han
incorporat de forma majoritària en el mercat laboral, és cert que
les dones s’eduquen i formen de manera extraordinària, és cert
que les dones ocupen el primer lloc en les qualificacions
acadèmiques i el primer lloc en les proves d’oposició per accés
a la funció pública a les Illes Balears. Tot això és cert no perquè
la societat hagi avançat sola, que també, sinó perquè hi va
haver governants decidits en la igualtat d’oportunitats i que
varen fer possible aquest present a l’hora de construir l’Estat
espanyol. Però no és menys cert que encara hi ha l’altre cara de
la moneda. Des de la situació més fatídica del terrorisme contra
les dones, fins que encara aquí la pobresa és de signe femení,
per aconseguir un mateix lloc de treball té més dificultats la
dona i està pitjor pagada. I sobretot una situació que ens hem
de plantejar clarament, la dona avui dia està sobreexplotada, en
l’actualitat està assumint la seva tasca laboral, més la cura dels
infants, més la cura de les persones majors, més tota la tasca
domèstica i aquí vull fer una reflexió ben clara, el Govern del Sr.
Aznar està a la cua d’Europa en despesa social, això significa
que la dona de facto supleix el que hauria de suplir l’Estat i que
és la prestació de serveis per a tothom. Els rols han canviat, les
dones volem compartir la vida i això significa compartir l’oci,
significa compartir el treball, significa compartir l’educació, però
significa també compartir les tasques domèstiques i significa
comp artir la presa de decisions, a tots els àmbits, socials,
econòmics i polítics, ara estam en el moment on l’home s’ha
d’incorporar a la vida privada i la dona a la pública. 

Volia fer aquesta reflexió per situar-nos en el marc general
on estam i som ben conscients que s’ha fet molt de camí, però
que encara en queda molt per fer. Però avui no estam debatent
tot això, estam debatent una altra cosa, estam debatent la
participació en política de la dona, estam debatent si estam
d’acord o no que s’obligui als partits polítics a accelerar
aquesta participació equitativa entre homes i dones, estam
debaten si creim necessari que al Parlament de les Illes Balears
hi hagi més o manco dones, això és el que estam debatent avui
aquí. Ho estam debatent en base a uns principis molts clars,
principi d’igualtat, principi de solidaritat i principi de justícia, no
per res més que aprofundir en la nostra democràcia, perquè

l’absència de les dones en els centres de representació política
i de presa de decisions implica un dèficit democràtic
incompatible amb una societat que vol ser civilitzada, però més
que la democràcia paritària ha esdevingut un element
estructural imprescindible com a objectiu i com a instrument per
augmentar el grau de legitimitat dels processos de presa
política, també la democràcia paritària significa el reconeixement
d’una transformació social que així quedarà reflectida a l’àmbit
polític.

Per això, des del Grup Parlamentari Socialista volem donar
l’enhorabona al Govern de les Illes Balears, molt especialment
al President Antich per l’aprovació del projecte de llei de
reforma electoral, perquè n’estic ben convençuda, la
democràcia paritària és des del punt de vista polític tan
important com va ser en el seu moment el sufragi universal. Ara
estam debatent que el dret a participar com a electores i com a
elegibles, amb igual representació que la societat, és una
qüestió de justícia i enriqueix a la pròpia democràcia. Per això al
ser elegides obligatòriament en una determinada proporció,
marcarà l’inici d’una transformació política sense precedents a
les Illes Balears. Evidentment la llàstima torna ser el Govern del
Sr. Aznar que s’oposa a aquesta mesura, incomplint totes les
recomanacions europees i internacionals, podem citar la
Declaració d’Atenes, el Pla d’igualtat europeu, la resolució del
Consell d’Europa de desembre del 96 i tantes altres i no podem
aconseguir per llei les llistes paritàries a les eleccions estatals,
ni municipals fins que, n’estic convençuda falta poc, canviï el
Govern de l’Estat espanyol.

Quant a l’esmena a la totalitat que presenta el Partit Popular.
Sra. Cabrer, tal vegada no ho hauria de dir, però m’avergonyeix
que aquesta postura l’hagi defensada una dona i ho vull deixar
ben clar en aquesta cambra. La Constitució reconeix el dret a
homes i dones, la Constitució no ens reconeix com a un
colAlectiu a part, per tant, nosaltres no som una quota a part...

(Aldarull a la sala)

Quan vostè parla de la maldat de les quotes, jo li vull
explicar molt clarament...

(Remor de veus)

Jo entenc que aquest debat no els agrada, però no s’alterin.
Les quotes han estat efectives a tots aquells països allà on les
han aplicades, que de cop i volta hi ha hagut moltes més dones
que les que hi havia abans, les quotes han estat efectives a tots
aquells partits polítics que les han aplicades, de cop hi ha
hagut més dones que abans. Compleixin o no compleixin la
quota n’hi ha el doble, això és el que s’oblida de dir a França,
n’hi ha el doble que abans del 2000 que s’havia fet la reforma de
la Llei electoral. Però les quotes són bones com a mesura
transitòria, amb això estic d’acord amb el Sr. Santi Ferrer, però
evidentment arribarà un moment que tots desitjam que això no
serà necessari. Però em sembla increïble la doble moral del Partit
Popular, vostès exigeixen quotes territorials i no exigeixen
quotes per qüestió de gènere que sí reconeix la Constitució
espanyola.
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Sra. Cabrer, dels arguments que ha donat difícil és (...) el
cap, perquè no n’ha donat cap ni un per fer un debat polític.
Però li vull dir clarament en relació a la qüestió del Consell
Consultiu, aquest debat de la paritat no és un tema jurídic de
cap de les maneres, és un tema clarament polític. Vostès sempre
estan igual, defensen una cosa i a l’hora d’aplicar, com les deia
el conseller, fan totalment el contrari. Podem parlar del que
sigui, en aquest Parlament sempre ens trobam en la mateixa
situació, nosaltres parlam de protegir el territori, vostès en
parlen, nosaltres votam a favor, vostès voten en contra.
Nosaltres parlam de què creim en les dones, creim en la
participació igualitària d’homes i dones, vostès diuen o volen
dir una cosa semblant, però nosaltres votarem a favor i vostè,
com sempre, votaran en contra.

I miri li he de dir, perquè m’ha sorprès molt la postura que ha
tengut el Partit Popular, va començar molt malament el Sr.
Rodríguez dient als mitjans de comunicació que serien dones
“florero” les que entrarien al Parlament, vostè avui ho ha
repetit, cosa que m’avergonyeix profundament, perquè mai he
sentit que vostè s’hagi plantejat si el seu partit presenta o
homes “florero” o homes que serveixin i em sembla realment
trist que s’ho plantegi quan la qüestió és presentar dones a una
llista electoral, crec que és realment trist. Però bé el seu Partit
Popular va començar un debat sobre un tema difícil, perquè
socialment el té perdut la gent el reconeix, va començar fent
aquest debat molt dur. Avui ens du una esmena a la totalitat
sense cap argument i ve aquí i damunt la tribuna ens fa un
debat d’acció social, no ens ha fet un discurs d’allò que estam
parlant aquí, aquí estam parlant de si estam d’acord o no que hi
hagi més dones al Parlament de les Illes Balears i vostè ha fet
un discurs d’acció social, creu que hi ha d’haver guarderies,
escoletes i centres de dia, creu que s’han de fer desgravacions
fiscals per a les dones. Idò nosaltres li direm ben clar, tot això
són temes, en alguns hi estam d’acord i s’hi està treballant de
valent des del Govern de les Illes Balears, des del Govern de
l’Estat encara no hem vist cap mesura, des del Govern de l’Estat
l’única cosa que hem vist ha estat un suport a la família
tradicional amb una foto, fa poc, en un homenatge a la família,
aquesta és la mesura del Govern del Sr. Aznar i del Partit
Popular, hi creuen poc en la igualtat de la dona i només ens ha
parlat de temes d’acció social i li torn a repetir, les deduccions
fiscals vostès les plantegen així, hem de donar deduccions
fiscals a les dones que tenen fills perquè segueixin tenint cura
dels seus fills, és totalment el discurs oposat al que nosaltres
estam fent. 

Nosaltres creim que la dona que vol tenir cura del seu fill ha
de poder, que l’home que vol tenir cura del seu fill ha de poder
i que la dona que es vol dedicar a una vida professional ha de
poder i a tot això han d’ajudar les institucions, no donar
desgravacions fiscals a les dones perquè tenguin cura dels
seus fills que ha estat el que vostè ha presentat. Després ha fet
el debat ridícul del número de dones que estan o no estan en el
Govern. Sra. Cabrer, a mi no m’importa aquesta qüestió, fa molts
d’anys que les dones estan infrarepresentades en la política i
aquest Govern i els partits que li donen suport decididament
volem canviar aquesta nefasta història per a les dones a l’Estat
espanyol i la volem canviar mitjançant una acció valenta,
pionera a l’Estat espanyol i que és la modificació de la Llei

electoral i això a partir d’ara sigui quin sigui el color del partit
que governi, tendrà l’obligació que aquest Parlament de les
Illes Balears, màxim òrgan de decisió de la nostra comunitat
autònoma, sigui representatiu de la societat i la societat la
composam un 50% d’homes i un 50% de dones. Per tant, jo crec
que tot el que s’ha fet malament s’ha d’esborrar, nosaltres
volem prendre una decisió decidida i valenta i vostès, com
sempre, s’hi oposen. 

Deia Simone de Beauvoir que el problema de les dones
sempre han estat els homes, desgraciadament avui hem d’afegir
que també les dones del Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol, per la seva intervenció en
nom del Grup Socialista. Sra. Cabrer, en torn de rèplica, té la
paraula per cinc minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, no me torni a dir que això meu és una defensa de la
dona a la cuina, això no m’ho torni a dir, i menys un home que
estic segura que la seva dona li ha planxat la camisa per venir
a aquest Parlament, estic seguríssima que li ha planxat...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, el torn incidental està tancat, és un torn de
rèplica als altres grups polítics.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

... insultada perquè, com jo, moltes dones que estan aquí i
en política saben el que han de passar cada dia a la seva feina
i a la seva família per estar aquí en política.

Jo voldria dir, Sr. Portella, només una precisió, 0-3 anys, no
sé si varen dir que sí o que no, vostè diu que no, jo no hi era,
p erò nosaltres vàrem posar la gratuïtat de 3 a 6 anys, i hem
proposat 0-3 amb el nou model de finançament autonòmic i ens
han dit que no, però nosaltres vàrem posar la gratuïtat de 3 a 6
anys.

Me xerra vostè del tema de la maternitat, que s’ha sentit
insultat, i del tema del rol familiar que nosaltres volem
conservar, el rol familiar de la dona; no és això el problema, Sr.
Portella, jo li vull donar l’enhorabona pel que ha explicat que
vostè fa amb la seva filla i la seva família, però el problema és
que la seva realitat no és la realitat de les dones ni d’Espanya
ni d’aquesta comunitat autònoma, el problema és aquest: que
el que vostè fa per la seva dona i per la seva filla no ho fan la
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majoria d’homes en aquesta terra, i això és el problema que
tenen les dones.

Me xerra vostè, Sr. Bosco, dels temes de la guarderia, que
són mesures irreals. No és que les diputades, jo he posat
exemples, he posat si preocupava que una diputada no tengués
fills perquè no pot per la seva feina i diu: ho demor, ho demor
i no en tenc al final; jo posava l’exemple de si preocupa que una
dona diputada o política no tengui baixa maternal. I el tema de
les guarderies no és que les diputades vulguin privilegis o no
en vulguin, no es tracta que sigui gratuït o sigui pagant, es
tracta que, per exemple, hi ha uns horaris, de vegades hi ha
debats que duren fins als vespres, hi ha coses els horabaixes,
hi ha un tema que és, per exemple, la lactància materna que les
dones polítiques, moltíssimes, renuncien a la lactància materna
perquè no es poden desplaçar, ja no és pagar una dona o tenir
una guarderia, tot això, evidentment que les dones polítiques
tenen millors retribucions que pot tenir una dona assalariada
normal, però jo parl ara de les dones polítiques que tenen
problemes i aquest seria un i que, tal vegada, es podria resoldre
aquest tema. No és que vulguem, ni molt manco, cap privilegi.

I Sra. Armengol, jo li voldria dir que, me xerra dels números
i me xerra que jo vull xerrar del Govern, jo li he de dir que del
tema dels números els partits que fixen números són vostès,
dient el sistema cremallera, 50 i 50; i vostè diu que en Parlament,
així, s’aconseguirà la paritat. I el problema no és només el
Parlament, el problema és que, jo li donaré les dades perquè les
he tret, el Parlament autonòmic en aquest moment té un 28% de
diputades; el Consell Insular de Mallorca en té un 33%; el
Consell Insular de Menorca, un 46,15%, i el Consell Insular
d’Eivissa, un 38,46%; l’Ajuntament de Palma, un 37,9%; i el
problema ja no està tant en el tema dels parlaments, que hi ha
una baixa representació, a Menorca no, li don l’enhorabona al
Consell Insular de Menorca, sinó que xerram que hi ha, anem al
Govern: 23% de conselleres; i si anam a nivell de les direccions
generals i de les secretaries generals tècniques, ens trobam que
hi ha un 15%. Per tant, el problema no és només al Parlament i
vostès governen en aquest moment a la comunitat autònoma i
tenien l’oportunitat que, si creuen en aquesta llei, posar o
almanco pujar aquestes xifres, que són més ridícules que les
que hi ha en aquests moments a les cambres de representació.
Hi ha conselleries senceres que, curiosament, son del PSOE,
sense cap dona: Presidència, no té cap dona; Hisenda, no té
cap dona; Obres Públiques, no té cap dona; Innovació
Tecnològica, no té cap dona, i totes, a més, són conselleries del
Partit Socialista, i no té cap dona, Sra. Armengol.

Li he de dir, que no m’han contestat, que és una llei que, en
part també va contra les dones, i li he posat un exemple concret,
perquè no me diguin que som demagògica, que és impossible
que hi hagi una llista només de dones i que això no és la
realitat; li he posat, precisament, el meu municipi, el municipi
d’Andratx, on el Partit Popular té 6 regidors i 4 són dones, i si
s’aplicàs aquesta llei a les municipals no podria ser així, una
dona s’hauria de quedar fora, hauria de ser 3 i 3, i això és injust
també. A mi no me pareix bé, sincerament li he de dir que me
pareix injust, i tenim un exemple real, precisament, d’un municipi
que jo conec i per ventura hi ha més municipis en aquesta
situació.

Dir-los també que m’han dit que la postura del Partit
Popular, som retrògrades, volem, no sé què; jo li he de dir que
crec que voler mesures per a les dones no és una postura
retrògrada. Jo crec que vostès no xerren el llenguatge de les
dones del carrer, estan d’esquena, les dones del carrer volen
altres solucions, volen solucions reals, no és un discurs
d’acció social. I no me xerri de si n’Aznar és a la cua de despesa
d’acció social, jo no sé on és el Sr. Antich, perquè el Sr. Antich
en aquests tres anys que du no ha fet res, absolutament res cap
a les dones. El conseller ha posat un exemple, un exemple del
que ha fet cap a les dones, que es va crear un institut;
efectivament, es va crear un institut, per unanimitat de tots els
partits polítics, que el Partit Popular no havia posat en marxa,
que tenia una comissió interdepartamental de la dona; i què ha
fet aquest institut? No li deixen fer res, ni tan sols l’han escoltat
per a aquest projecte llei, no ha fet res, no hi ha cap mesura, és
que vostè no ha pogut dir me sap greu, però ha fet, no sé, m’ha
fet pena, m’ha fet pena quan vostè ha posat aquest exemple del
que havia fet aquest Govern.

Dir-li que jo crec que la postura i el que reclama el Partit
Popular no és retrògrad i és el que volen les dones avui en dia
per poder participar tranquilAlament en política. Jo crec que sí és
retrògrad voler imposar que hi hagi un 50 i un 50, sense
importar si estan o no capacitades, perquè jo crec que la
democràcia és que hi hagi els millors homes i les millors dones
a la política, perquè els ciutadans mereixen els millors homes i
les millors dones a la política. Jo crec que és retrògrad que no
interessa si una dona preparada ha de dir que no a la
participació política pels seus entrebancs familiars i que a
vostès no els importi prendre mesures en aquest sentit. Jo crec
que és retrògrad que hi hagi diputats avui que votaran que no
a l’esmena a la totalitat i que realment fan per sota mà, pels
passadissos del Parlament comentaris despectius cap a aquesta
llei i cap a les dones, dient que nos tendremos que poner
faldas. Jo crec que és retrògrad prohibir també ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, vagi acabant, per favor.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Ja acab, Sr. President. Jo crec que és retrògrad prohibir que
hi hagi més dones que homes, també és retrògrad. I jo crec que
també és retrògrad no fer res per a les dones, com vostès no
han fet amb tres anys, i pretendre ara quedar-se amb la
consciència tranquilAla amb aquesta llei i per ventura s’havien
de fer més coses, i la consellera Caro, en lloc de ser a Burundi
hauria de ser aquí fent coses cap a les dones d’aquestes Illes.

Ja per acabar, voldria dir que jo, sincerament he de dir que
ens deixin, almanco a les dones, l’orgull que som aquí per la
nostra preparació, la nostra capacitat de feina i la nostra
aportació a la societat i no perquè som una quota i menys
perquè el Sr. Antich ens necessita per fer una campanya de
publicitat, que me diuen que ja ha començat la campanya de
publicitat i encara no està aprovada la llei, me diuen que ja surt
a no sé què, a 40 principals ja surten els anuncis d’una llei que
no està preparada. Aquesta llei és la dona objecte per al Sr.
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Antich i el major frau cap a les dones d’aquestes Illes. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. En torn de contrarèplica, la Sra.
Armengol, en nom del Grup Socialista, té la paraula i tancarà el
debat.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè la Sra. Cabrer
no ha entès exactament de què va aquesta llei. Vostè segueix
parlant, no tengui complexes de ser una dona quota, el Sr.
Flaquer, si vol continuar a la propera legislatura, també serà un
home quota, no se preocupi; aquí serem representats al 50%,
que és el que hi ha a la nostra societat, un 50% d’homes i un
50% de dones. I nosaltres no volem llistes de dones totes soles
ni volem llistes d’homes tot sols, volem que una llista electoral
representi el que és la societat de les Illes Balears, i la societat
de les Illes Balears és el 50% de cada un dels dos sexes. I no
tengui aquest complex de quota que no passa res.

I no se preocupi perquè a la dona no li han de fer més
exàmens de preparació que els fan als homes, això és un engany
total que vostè està distribuint, una notícia que vostè està
distribuint; la dona no té perquè que si li exigeixi més que se li
exigeix a un home; i jo estic ben segura que les dones, les
properes diputades d’aquest Parlament, seran dones amb igual
preparació que els seus companys, perquè no dubt que els
partits polítics cerquen la gent que pot representar més bé els
ciutadans que els voten, com a mínim això és el que fa el nostre
partit, esper que el seu partit també faci exactament el mateix.

Sra. Cabrer, jo no estic obsessionada amb els números,
vostè me diu està obsessionada amb els números, jo no estic
obsessionada amb els números, jo el que crec és que les
institucions han de ser i han de representar el que és la societat
que representen i han de ser igualitàries i s’han de complir tots
aquests principis pels quals almanco jo, com a persona, he
lluitat i crec i defensaré. Què li he dit abans? Solidaritat, justícia
i igualtat social, això és pel que jo lluït, no lluït per un número,
a mi m’és igual el 50% o no 50% en aquest sentit del número, jo
crec que la llista ha de representar i l’aconseguirem representar
quan sigui realment una llista, com el projecte que es presenta
de llista cremallera, que alternativament hi haurà un home i hi
haurà una dona; i dins els homes i dins les dones representaran
diferents sectors de la nostra societat. Per tant, tothom queda
representat.

I els números del Govern que vostè presenta, primer que
són falsos; segon, miri els números dels seus governs passats
i miri els números del Govern del Sr. Aznar i miri les propostes
del Sr. Zaplana i tal vegada començarà a fer un discurs una
miqueta més raonable, quan sàpiga el que diu el Partit Popular
a diferents llocs, a altres comunitats autònomes i el que fa a
l’Estat espanyol. I jo li he dit: si el Govern de les Illes Balears
ara no és paritari o no representa prou, això s’ha de canviar i els

p rimers que ho diem som nosaltres i volem donar una passa
fonamental perquè això sigui una realitat, tant si tornen a
governar vostès com si seguim governant nosaltres, i nosaltres
apostam per això, i fa setze anys que governaven a les Illes
Balears vostès, mai varen prendre cap mesura. I aquestes
accions socials que ara avui ens ve i ens planteja que nosaltres
no creim en les dones i que hem de fer tot d’una, quan les varen
fer, quan varen presentar guarderies gratuïtes, quan varen fer
centres de dia, com s’estan fent ara a les Illes Balears, ...

(Remor de veus)

..., quan varen, sí, sí, efectivament, aquí han governat setze
anys i en fa sis que governen a l’Estat i no han canviat res en
la vida real de la dona a l’Estat espanyol, no han canviat
absolutament res. I jo li he dit molt clar a la meva intervenció
que, tal vegada, com sempre, no escolta, perquè no és la seva
virtut principal: els governs socialistes, a la dècada dels
vuitanta, varen canviar radicalment la situació i el futur perquè
varen apostar per la igualtat, per l’adequació pública que
vostès s’estan carregant, per la sanitat pública que vostès
s’estan carregant, per les prestacions socials, per tothom que
vostès s’estan carregant; i això garanteix, sobretot, el dret de la
dona, perquè és el colAlectiu més marginat. I si no ho vol
entendre, no ho entendrà mai, però nosaltres, els defensors
d’aquests principis tan nobles, com és el Govern d’aquestes
Illes Balears i tots els grups parlamentaris que li donam suport,
seguirem lluitant perquè això sigui una realitat. La pena és que,
com sempre, tenim aquesta dreta conservadora en contra.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol, en nom del Grup Socialista,
amb la seva intervenció el debat queda substanciat per a la
votació. I pregaria a les senyores i senyors diputats que poden
procedir a votar. Resultat de la votació: 24 vots favorables; 30
en contra. En conseqüència, queda rebutjada l’esmena a la
totalitat de devolució al Govern, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, al Project e de llei de modificació de la Llei
electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Moltes
gràcies, s’aixeca la sessió.

(Aplaudiments).
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