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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Ens tornam a trobar en
aquestes jornades.

I correspon ara el debat número 18, que és un debat de
totalitat a la secció 19, Conselleria de Treball i Formació i a la
secció 76, entitat autònoma Servei d’Ocupació de les Illes
Balears. Hi ha l’esmena 4654 a la secció 19 i 4656 a la secció 76
presentades pel Grup Parlamentari Popular i el Sr. Camps té 10
minuts per defensar. Té la paraula Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, el Grup Parlamentari Popular presenta dues esmenes
a la totalitat, una a la secció 19 i l’altra també a la secció 76 del
SOIB. Malgrat el temps que ens han assignat intentaré
defensar-les oportunament perquè crec que són dues seccions
importants. Abans de tot he de dir la meva satisfacció, per
primera vegada podem debatre amb el conseller Miquel
Rosselló aquest pressupost important. Tal vegada sigui la
primera i la darrera, però bé en qualsevol cas és una satisfacció
per qui li parla.

Però anem per feina. Primer de tot el que he de dir és que els
pressuposts pel seu import són importants, i gràcies a
t ransferències del Govern de Madrid ha estat possible que
vostès puguin presentar un pressupost de 43.003.813 a la
secció 19 i per al SOIB 22.617.424. Per tant, estam parlant d’una
quantitat de 65 milions d’euros, important i jo crec que açò està
molt bé, però allò que ens interessa i és per açò que anirem per
feina és en què es gastaran vostès aquesta quantitat, tan per a
la secció 19 com per al SOIB. Doncs bé, vostès cada any a la
memòria presenten tota una sèrie d’objectius que es podrien
resumir en tres. Primer de tot, des de que s’ha creat aquesta
conselleria, la creació i millora de l’ocupació per una banda i les
seves condicions laborals per a la nostra comunitat autònoma.
Intentar disminuir la taxa d’estacionalitat, millorar l’atur i també
millorar les seves condicions favorables, estables i com és
possible què l’hagin definit. Per tant, estam en un primer
objectiu importantíssim, fonamental i bàsic per a la nostra
comunitat autònoma, com és aquesta de la creació de llocs de
feina estables i de qualitat.

El segon punt d’objectiu que vostès fan són les polítiques
formatives i vostès les encaminen especialment a tot aquell
colAlectiu que està fora de perill d’exclusió social, en aquells
colAlectius que més necessiten integrar-se en el mercat laboral.
I el tercer és evidentment un objectiu, la reducció de la
sinistralitat laboral i la millora de les condicions de prevenció.
Per tant, estam davant tres objectius que jo crec que podríem
des del Partit Popular compartir.

També segons sembla aquests objectius una vegada més
pretenen dur-se a terme mitjançant 5 punts. Primer de tot vostè
dóna molta importància al pacte local, entitats municipals.
Després com a segon punt a l’economia social tan en
cooperatives com societats anònimes laborals i també en la
formació, aquí ho subdivideixen en tres objectius, tres

subproductes. Un és l’objectiu tres, que és el FESET, l’altre el
Pla FIB i després una iniciativa que és l’EQUAL. L’Institut de
Salut Laboral com a pilar fonamental i eina per aconseguir
l’acabament de la sinistralitat i les relacions laborals. Les
relacions laborals per crear un marc estable i favorable per a la
inversió, l’ocupació i el diàleg. Bé açò està plantejat en principi
d’aquesta manera com a objectius i com els mitjans per
aconseguir els tres objectius primers que hem dit. Donen molta
importància a les polítiques transversals de les diferents
conselleries i aquests jo pens que són els desitjos.

Però anem a la realitat i quina és baix el punt de vista del
Partit Popular? Molt bé, la comunitat autònoma de les Illes
Balears va acabar l’any 2001 amb 32.784 persones a l’atur,
inscrites a l’INEM i açò representa pràcticament un 9,32% de
l’índex d’ocupació. Però és que Espanya tenia una mitjana d’un
9,25, per primera vegada ja sobrepassam l’índex d’ocupació de
la mitjana espanyola. Però és que durant el 2002, també a més
anam perdent i s’incrementen les xifres de l’atur fins arribar i
ens podem aturar, si vol, en el mes d’agost on la pujada va ser
del 20,4%, la més gran dels darrers anys. Però és que el mes de
novembre ens indica que hi ha pràcticament entre 6.235
persones i açò ens preocupa moltíssim perquè ja superam la
nostra taxa igual que el mes anterior, els nostres més directes
competidors de l’arc mediterrani de la Rioja i de Navarra. I açò
són dades que ens relacionen i en de saber on som perquè a
vegades no només hem de fer l’anàlisi intern, sinó també global
per saber quin és. Però vostè em pot dir, si però és que
augmenta la seguretat social i les afiliacions a la Seguretat
Social. Efectivament tot l’any passat hi va haver una pujada
d’un 3,77%, però açò té una explicació molt senzilla i és que
aquest model que hi havia les restes o allò que vostè digui
s’està acabant. L’economia no genera prou llocs de feina per
absorbir-la. Per tant, hi ha molts demandants de feina que no
poden trobar un lloc de feina digne i adequat. 

Però i quina feina es crea? Aquesta és una pregunta clau
per a nosaltres perquè ens interessa la qualitat de la nova
ocupació i les característiques socials i demogràfiques dels
individus que s’incorporen, ja siguin joves, ja siguin
immigrants, ja sigui quin sigui els individus que vénen. Idò
podem dir que dels 383.000 contractes el 9% va ser indefinit i la
resta precaris i el 44% correspon a sectors de la construcció i
d’hoteleria. I aquesta és la realitat i el pacte no ha fet res que
millori les situacions anteriors i no ha fet una millora per tant,
del model que pretenen canviar i no es sap cap a quin model
anam. Evidentment tenim una economia oberta, interrelacionada
amb les economies internacionals i si hi ha una minva del PIB
a Alemanya o Estats Units ho notam, a açò no li dic que no i és
evident que és així. Però vostè també ens ha de dir que hi ha
altres causes que no són estacionals o cícliques, si no més bé
fruit d’una política d’aquest Govern, composada per
conselleries, governs de taifes que cadascun fa la seva política
i ho estam veient en els pressuposts de la nostra comunitat
autònoma per al 2003 allà on cadascú té la seva projecció i els
seus objectius, però que no estan interrelacionats.

Des de l’any 2000 les Illes Balears no han fet altra cosa que
bé, que venguin menys turistes, han vengut 700.000 turistes



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 113, fascicle 4 / 18 de desembre del 2002 4963

 

menys en els 9 primers mesos de l’any. I açò nosaltres pensam
que és allò que precisament volia la Conselleria de Medi
Ambient, que deia que volia que venguessin turistes perquè no
consumirien aigua, no consumirien energia, no generarien
residus sòlids i açò ho va dir a Alemanya i a més el conseller de
Turisme, absent també, ens deia que bé que els alemanys, que
l’escarabat i no sé quines històries i açò no va fer gens de bé.
I també així com es va vendre l’ecotaxa tampoc ha estat, baix el
nostre punt de vista, positiu, no s’ha venut bé i pensam que ha
estat negatiu. Però és que després si miram els sectors veim que
la construcció va caient després de successives moratòries i
corresponents guerres de quotes, no per a tothom sinó per a
segons qui i açò va fer que d’una activitat frenètica, anormal
per mor de la inseguretat jurídica. I açò ho veim després en el
sector industrial que és un dels pocs que crea llocs de feina
estable, però que hi ha uns grans interrogants de futur, m’estic
referint a la comarca de Manacor amb el tema de perles
Majórica, que encara no s’ha acabat, no s’ha tancat, el sector
de perles i a Menorca el sector bijuter. Per tant, tampoc veim
alternatives en aquest sector secundari.

El sector primari, el temps és curt i jo crec que en parlarà
amplament el Sr. Cardona, però val més deixar-lo anar perquè va
tan malament que mesquí, convé que el deixem descansar. Però
quin són els creixements? El conseller d’Hisenda i Pressuposts
ens diu que del 0,8 i l’any que ve s’haurà de modificar allò que
diu la memòria del pressupost per al 2003, s’hauran de modificar
a la baixa i per tant, què feim? Estam en un creixement zero i açò
és precisament el que volien Els Verds i el que volien molts de
vostès. Estam aconseguint els objectius modèlics que tots
desitjaven, no créixer, creixement zero. I açò per a nosaltres és
preocupant i per què és preocupant? Perquè hi ha una manca
de confiança empresarial, fins ara els nostres rànquings de
confiança empresarial eren el número 1, actualment estam a la
cua. I açò és que si no hi ha una, primer de tot, convicció per
recuperar aquesta confiança, acabar amb la inseguretat jurídica
i rellançar l’economia i no ho podem fer senzillament perquè no
tenen un model econòmic, no creuen amb el dinamisme i la
iniciativa privada de la nostra societat (...) amb el seu esperit
empresarial.

Quant al Pla de salut laboral. La conselleria ha duit una
política, nosaltres pensam que erràtica des de l’inici, reconeixem
que es va crear una direcció general de salut laboral i després
va fer un Pla de xoc que anava ben a la seva, totalment
desconnectat de les directrius que havíem consensuat, vostès
que parlen tant de consens, amb les comunitats autònomes,
agents socials i governs de Madrid en el 98 i que aquí es va
traslladar i es va ver un pla específic, el varen deixar dins la
taula, el van obviar i vostès varen presentar un Pla de xoc que
es va estavellar. La primera víctima política, la directora general
de salut laboral. I evidentment és arrel d’una interpelAlació i
moció subscrita pel Grup Popular es va impulsar que es fes un
nou pla i aquest pla es va, crec que, mig fer, sense consensuar
amb l’oposició que havia presentat aquesta moció i amb
aquestes conseqüències arribam a l’any 2001, annus horribilis
de sinistralitat laboral a la nostra comunitat autònoma.
Accidents greus 30.643, greus 308, mortals 23 més 12 in itinere,
estam parlant de 35 accidents mortals...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps vagi acabant per favor.

EL SR. CAMPS I COLL:

Acab President...

EL SR. PRESIDENT:

Però ho faci ràpidament perquè hem arribat a un acord
damunt el temps i hem d’anar concretant.

EL SR. CAMPS I COLL:

Moltes gràcies. El Grup Popular va presentar una proposició
no de llei per crear una comissió no permanent de sinistralitat
laboral, que ha acabat i jo crec que presentarem unes
conclusions en consens de tothom que ha estat molt positiva.
Jo en aquest apartat li vull dir conseller que sempre ens tendrà
en el seu costat, vostè ho sap i jo estic d’acord amb la vostra
actitud i a més, el felicit pels canvis de tendència que en el 2002
s’està produint i açò jo crec que és de justícia que avui es
tregui aquí, però no s’ha d’obviar el passat, s’ha de dependre
del passat per corregir...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps té un minut autèntic per acabar, si no li retiraré la
paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Em queden les relacions laborals, jo aquí m’agradaria parlar
amplament d’açò, no em deixen, però dos apunts. Té un gran
instrument que és el TAMIB i vostè el va heretar, vostè el té, jo
crec que són un exemple de noves relacions laborals. I l’altre
que dins aquest període de temps hi ha hagut per a mi dues
vagues importants, una la de transports que jo crec que aquí hi
va haver una manca d’iniciativa i la del 20-J que la conselleria
més que fer d’intermediari es va comportar com un piquet
electoral, sindical perdó.

Per tant, en qualsevol cas a la contrarèplica ja veurem més
amplament parlar i debatre totes aquestes qüestions.

Moltes gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps per la seva intervenció. Sr.
Conseller de Treball sembla que vol obrir una qüestió
incidental. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Miquel
Rosselló i Del Rosal):

Bon dia, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Camps, com vostè ha dit un dels objectius fonamentals
d’aquesta Conselleria de Treball i del Govern balear i per tant,



4964 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 113, fascicle 4 / 18 de desembre del 2002 

 

dels pressuposts que estam discutint ara són la contribució a
polítiques actives d’ocupació, exactament el 70% del
pressupost d’aquesta conselleria per al 2003 es dedica a
polítiques actives d’ocupació, polítiques actives d’ocupació
que no es limiten exclusivament al sector d’exclusió social o
sectors que necessiten ajuda per al camp per trobar feina, sinó
en general per a les empreses, per a l’economia social, per als
distints sectors econòmics d’aquesta societat.

Vostè ha utilitzat un argument que ja va utilitzar a la
comissió i que és un element recurrent i és el creixement de
l’atur en les darreres dades dels darrers mesos. Home jo crec
que és una dada que ja la vàrem discutir a la comissió, es
discuteix a nivell general, però s’ha de tenir clar. Primer hi ha
unes dades que fan referència a una economia estacional com
la nostra i que per tant, el mes de novembre és el mes allà on hi
ha un creixement més alt de l’atur sempre, la corba de la nostra
economia estacional sempre va en aquesta direcció. Enguany
hi ha hagut una mica més d’atur que l’any passat en aquesta
dada en el mes de novembre, encara segueix sent més baix
l’índex que l’estatal, ens situam en el 8,48% de taxa d’atur, a
nivell estatal el 9,09%. Això en el moment més baix de
l’economia, això en el moment que hi ha una conjuntura
econòmica internacional desfavorable, això en el moment que
Alemanya està patint una de les crisis econòmiques més
importants dels darrers anys, això en aquest moment i encara
estam més baixos que la taxa estatal. 

Per tant, en definitiva les polítiques actives d’ocupació
estan duent els seus fruits. Però precisament perquè som
conscients que aquest tema el tenim i el tendrem, perquè això
no s’acabarà, perquè això no és un problema exclusivament de
model competent que vostè ha introduït a la seva argumentació.
Hem incrementat els doblers per a les polítiques actives de
l’any 2003 i està donant fruits en determinats aspectes. Per
exemple, la contractació fixa, les nostres Illes cada any van
incrementant el número de contractes fixes i en aquest moment
per primera vegada estam per damunt la mitjana estatal en
contractes fixes. I una altra dada que pot ser significativa,
Balears lidera en aquests moments la creació d’empreses 84
empreses per cada 1.000 habitants, front a la mitja estatal que
són 64 empreses per 1.000 habitants. Per tant, aquestes dades
d’atur que a més s’han de vincular a les dades d’ocupació, el
creixement de l’ocupació a la nostra societat és també un fet, en
el darrer any hi ha 9.527 persones més en actiu a la nostra
societat. 

Per tant, estam vivint una realitat que s’ha de contemplar i
que també s’està produint a altres zones, però que es produeix
aquí de forma molt important, és la comunitat autònoma que
més creixement de població té a nivell de l’Estat. Per tant, la
qüestió no és només que patim una conjuntura econòmica
desfavorable per aquest tema, sinó que a la vegada el
creixement de la població ens obliga a dedicar més esforços
encara a aquestes polítiques d’ocupació. Per tant, això
senzillament ho dic en la línia que des d’aquesta conselleria
s’és plenament conscient d’allò que això significa i per això
estam actuant de la manera que estam actuant. Per sectors per
exemple vostè ha de saber que la construcció, ho sap vostè
perquè té les mateixes dades que jo, que la construcció l’any

2002 encara hi ha un creixement d’ocupació, un creixement. Per
tant, on són les moratòries i on són tota una sèrie de coses.
57.430 treballadors de la construcció, un número que no es
correspon a la realitat del mercat laboral d’aquesta societat,
aquest és el problema, el que passa és que allò que hem de
saber fer nosaltres és que aquest no increment del creixement
urbanístic que és una necessitat per al model que vol aquest
Govern no vagi en detriment de llocs de feina. 

Què cal? Cal fomentar plans per canviar el sector, de dirigir
el sector cap a la rehabilitació, cap a altres tasques per mantenir
el mateix número de llocs de feina sense que vagi en detriment
i anar equilibrant els sectors. El sector de la indústria té més o
menys el mateix número de persones ocupades que l’any
passat, l’agricultura també evidentment estam parlant de xifres
molt baixes en el cas de l’agricultura i on es produeix
pràcticament el gruix de les dades d’atur, com vostè sap, és als
serveis, evidentment. Per tant, això té a veure amb tota la
problemàtica que desborda la meva conselleria, però sense cap
dubte el Govern d’aquestes Illes hi està clarament implicat per
treballar, per combatre l’estacionalitat i per combatre i per donar
solucions a un altre model de qualitat en el turisme, com va ser
exposar el President de la comunitat autònoma en aquesta
tribuna en el seu debat de la comunitat i esperam i confiam que
tothom ajudi i tengui en compte que hem d’avançar en aquesta
línia.

Jo senzillament li vull donar algunes dades que em semblen
importants. En el suport de l’economia social en aquesta
comunitat en aquests moments hi estam dedicant 200 milions de
pessetes, perdoni que parli en pessetes. Un increment
substancial en relació als altres anys que quan nosaltres vàrem
entrar en aquesta conselleria es rebien 19 milions de pessetes
de Madrid i es repartien 19 milions de pessetes. En aquests
moments estam entorn als 200 milions de pessetes i en rebem 25
de Madrid. Hem incrementat les escoles taller des de l’ocupació
del SOIB, hem incrementat la xarxa de serveis d’orientació són
53 ja en aquests moments. Hem posat en marxa els punts
d’informació laboral amb un acord amb els ajuntaments i ja són
35 els punts d’informació laboral que hi ha a les Illes i pensam
acabar l’any amb 50 punts d’informació laboral a les Illes i les
oficines del SOIB les hem passat de 9 a 13. Cercant també la
millora del servei cap al ciutadà, avui una persona de
Formentera per primera vegada en la història que necessita d’un
servei laboral o del servei d’ocupació no necessita desplaçar-se
a Eivissa, té una oficina a Formentera per resoldre els seus
problemes. Les persones de la badia d’Alcúdia tenen una
oficina a Alcúdia, hi ha una oficina a Calvià, una oficina a Sant
Antoni, sense la necessitat de desplaçar-se. Per tant, dedicam
també esforços importants a la millora i qualitat del serveis en
general. Tot això redunda en benefici, lògicament, de les
polítiques de foment de l’ocupació.

Jo crec que aquest és el camí adequat, precisament perquè
tenim una política que allò que pretén és anar introduint canvis
en el model econòmic d’aquesta societat, canvis que són
necessaris, necessaris precisament perquè aquesta societat
continua sent competitiva perquè la nostra economia continua
sent competitiva hem d’introduir canvis, per això hem d’anar
escalonadament, proposam polítiques de foment de l’ocupació
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cada vegada més actives, cada vegada més potents que vagin
equilibrant progressivament aquests canvis. Evidentment
alguns desequilibris es produeixen perquè ens afecta, ja ho he
dit abans, la conjuntura internacional, però a la vegada ens
afecten els canvis. Vostè té tendència a utilitzar sempre
l’argument, és que s’ha dit a “Alemanya que volem menys
turistes”. Aquest Govern no està plantejant aquest tema en
absolut, aquest Govern no està plantejat baixar el nivell de vida
dels treballadors i del ciutadans d’aquestes Illes. Aquest
Govern no pretén això, allò que pretén és precisament salvar el
model turístic, salvar la indústria turística, la indústria de
serveis, però amb una mentalitat de futur, a mig i a llarg termini
i per això cal introduir les reformes, les reestructuracions que
són necessàries, com ja s’ha discutit en el pacte per a
l’ocupació per exemple, eina fonamental d’aquesta conselleria
i en el document d’impuls del pacte per a l’ocupació que es va
signar el mes de novembre passat, una vegada que
pràcticament s’ha complit la totalitat del pacte firmat el gener
del 2000. 

En aquest pacte es plantegen mesures entorn al turisme,
entre les quals hi ha la reforma i renovació de la planta hotelera,
mesures per combatre l’estacionalitat, 10 o 12 mesures
concretes, signades per les centrals sindicals i per les patronals,
per les grans i petites patronals, perquè aquest és l’objectiu. El
problema és que quan s’introdueixen polítiques de canvi
sempre es produeixen desequilibris, en l’etapa intermèdia d’anar
canviant un model es produeixen desequilibris. Aquí hi ha una
feina fonamental d’una conselleria com la meva, per això
enguany hem incrementat els recursos per a aquestes
polítiques actives i som conscients i estam preocupats. En
aquest sentit jo no li vull amagar a vostè que aquesta és la
nostra preocupació, sabem, vostè ha posat exemples, Majórica,
ha posat distints exemples, sabem que els hotels han tancat
abans enguany, sabem que hi ha una situació de desajust que
ens preocupa. Per això més dedicació en aquest tema i
evidentment absolutament oberts a totes les iniciatives i les
propostes que em puguin arribar des de les organitzacions
sindicals, des de les organitzacions patronals amb les que
aquesta conselleria té unes relacions excelAlents i de tot allò que
pugui venir i per suposat d’una persona com vostè, que té
experiència en la feina que en aquest moment em toca fer a mi.

Respecte la política de salut laboral. Veig que ja s’ha encès
i això vol dir que...d’acord. Respecte la política de salut laboral,
sí però no vull abusar, a la política de salut laboral vostè pretén,
ja ho va fer a la comissió, introduir una contradicció, entre
l’elaboració d’un Pla de xoc i un Pla estratègic després. No és
una contradicció, és que nosaltres arribam a la conselleria amb
uns índex de sinistralitat alarmants, amb això coincidim. O sigui
que la sinistralitat laboral és un drama en aquesta societat i una
societat moderna com la nostra no es pot permetre aquests
índex de sinistralitat, una societat moderna, europea i de
benestar com la que tenim no és de rebut la situació que hi ha
i per tant, sortir d’aquesta situació requereix el consens de
tothom i em sembla que no és un element de discussió. I el
primer que vàrem fer va ser elaborar un Pla de xoc, un Pla de xoc
i si vostè diu que el Pla de xoc fracassa perquè dins un any no
baixam els índex de sinistralitat, home si amb un Pla de xoc d’un

any baixam els índex de sinistralitat, el Premi Nobel hauria de
ser per a algú de la lluita contra la sinistralitat laboral. 

Senzillament prenem mesures urgents en aquell moment,
mentre s’elabora el llibre blanc de l’estat de la salut laboral a les
nostres Illes, llibre blanc que es fa en colAlaboració amb els
agents sindicals, les patronals, les mútues, els serveis de
prevenció i d’aquest llibre blanc, una vegada es té l’estudi, es
fa el Pla estratègic de 4 anys, pla que comença a donar els seus
resultats. Tenc aquí unes dades que no donaré ara, ja ho he fet
moltes vegades, que demostren que darrerament com vostè
mateix ha reconegut i li agraesc que ho reconegui, comença a
baixar la sinistralitat a la nostra societat, un 80% menys
d’accidents mortals enguany, un 31% d’accidents greus menys
enguany, un 7% menys d’accidents lleus enguany. L’única
comunitat autònoma de tot l’Estat que baixa en el tres sectors,
lleus, greus i mortals. Però li mentiria a vostè i seria un recurs
electoralista dels que a mi no m’agrada. Dir que estic satisfet
d’aquest tema, estic molt preocupat de la situació de la
sinistralitat laboral, perquè allò que cal no és baixar el que ha
baixat, sinó molt més. Cal dedicar tots els esforços. Aquest és
un tema que jo consider clarament d’Estat, allà on tots hem
d’ajuntar les mans per arribar a mesures radicals que ens ajudin
a baixar els índex que encara tenim.

Respecte les vagues, jo crec que aquesta conselleria i si
m’ho permet vostè, la Direcció general de Treball d’aquesta
conselleria ha jugat un paper de consens i de negociació que
ningú s’imaginava que jugaria abans de començar a governar
aquest pacte i abans de començar a tenir la Conselleria de
Treball un titular d’una filosofia política determinada. Qui més
qui manco es pensava que el paper que jugaria seria un altre i
el paper ha estat de consens entre patronals i sindicats, de
fomentar el diàleg i la negociació, d’estar hores i hores i vespres
tancats amb ells fins arribar a l’acord del transport, amb la
colAlaboració del President del Govern i la colAlaboració de tot
el Govern, però l’esperit i l’estil ha estat sempre la negociació
i sempre el fomentar el diàleg, paper reconegut clarament pels
sindicats i paper reconegut clarament per les patronals en
aquesta conselleria.

I per acabar, evidentment el 20-J no vàrem fer piquets des
d’aquesta conselleria. Jo personalment sí que hi vaig anar al
piquet perquè encara no era conseller i hi podia anar, però
ningú em pot llevar que jo som el que som i ho seguiré sent per
molt conseller que sigui. Quan hi ha una vaga general, els
sindicats la defensen i jo la crec justa el meu suport serà ara i
seguirà sent sempre.

Gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta segona substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara té la paraula el Sr. Camps per un
temps de 5 minuts.

EL SR. CAMPS I COLL:
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Gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, bé, vostè m’ha intentat rebatre que no és preocupant
la tendència negativa cap a l’atur, primer de tot. Jo crec que açò
sí que és preocupant, crec que s’ha de tenir ben en compte que
si nosaltres obviam la realitat no donam després les solucions
objectives adequades. Aquestes polítiques actives que vostè
vol aplicar no les donarà adequadament si, primer de tot, vostè
no accepta que mes rera mes s’agreuja el nostre nivell
d’ocupació; els hotels tanquen més prest, com molt bé ha dit;
hi ha més estacionalització, per tant els treballadors de cada
vegada cobraran menys, hi ha hagut menys hores extres i
l’hivern és llarg.

I vostè, en lloc de tantes dades, hauria de parlar amb els
treballadors, hauria de parlar amb ells, sí, vostè diu que, però
vostè parla amb la cúpula; jo també hi parlava amb la cúpula i
feia hores i vam aconseguir una pau, diguem-ne, entre cometes,
social, que es diu ara, adequada, i tampoc els sindicats
pensaven que un partit com el PP, un govern del PP fos capaç
d’aquests diàlegs. Per tant, bé, és la seva feina també, del
conseller de Treball, fer d’intermediació laboral, per açò
nosaltres vàrem posar un TAMIB, que és un instrument
adequat i útil en unes relacions modernes. Però vostè no me
pot negar que de cada vegada ens apropam més als índexs, com
deia, de les nostres comunitats autònomes competitives:
Catalunya, València, La Rioja, Navarra, i açò sí que és així, que
actualment tenen un índex molt inferior al 8,43 que vostè deia,
molt inferior.

Però li diré una dada: a Menorca, aquí teòricament tothom
lloa aquest dinamisme i aquest equilibri econòmic i que és el
paradigma de futur, doncs escolti, actualment hi ha un 9,25%
d’atur, índex INEM; Balears 8,45; Espanya, un 9,09; és a dir que
sobrepassam l’índex de l’Estat. I açò és el que ens preocupa,
que si el model a seguir és el de Menorca, escolti, malament
anam.

I a més, vostè me diu, home, les moratòries; sí senyor,
escolti, jo li puc donar dades; el 96, 21.000 persones a la
construcció; el 97, 24.000; el 98, 29.000; el 99, 35.000; el 2000,
39.000; el 2001, 42.000. Escolti, és que de cada vegada té més
feina, i si açò veim, i açò ho ha de saber, que es va ralentitzant,
de cada vegada aquestes persones n’hi haurà més a l’atur, n’hi
aniran més. I els immigrants i totes aquelles persones que
venen de fora no se n’aniran, quedaran aquí. I quina alternativa
tenen? I quina alternativa, jo no en veig cap a la construcció, al
sector de la rehabilitació i totes les històries que vostè diu, jo
no en veig cap. Per tant, el que sí és cert és que cada vegada les
demandes d’atur són i cada vegada l’augment de l’atur puja.

Sinistralitat laboral, escolti, vostè diu que es van trobar una
dada, jo les hi diré: el 96, 18.000; el 97, 19.000; el 98, 23.000; el 99,
26.000; el 2000, 30.000; el 2001, 30.643, 27, 23 mortals, i açò és el
que ens preocupava. Però és que vostès, amb el pla de xoc,
anaven contra fins i tot de la llei, ja ho vaig aquí i no van fer cas
a un que tenien consensuat amb el Govern i els agents socials
a Madrid, no en van fer cas. I què és el que han fet? Vostès
l’únic que han fet és crear un concurs, que s’ho va endur
ISTAS, per 30 milions de pessetes, i aquí sí, aquí tenim un
acord del Consell de Govern de 30 d’agost, que es va publicar

dia 24 d’octubre del 2002. I aquest és un Pla estratègic de salut
laboral, aquest és un pla estratègic que l’han fet ara, per tant,
hem perdut un temps preciós per corregir tot el que fa referència
a açò. I no solament açò, sinó que després posen un altre
concurs, també el se’n duen els d’ISTAS, de 72.000 euros, per
a què? Per consultoria i assistència per a l’execució de les
prescripcions del Pla estratègic de salut laboral. Amb què
quedam? Per una banda, molt d’institut, molts de professionals,
molts d’estudis i tal, i després ho fan gent externa, gent de fora.

A què queda reduïda la conselleria? I és per açò que jo li dic
que és d’una forma erràtica i ens preocupa evidentment la zona
de Manacor, ens preocupen aquests llocs de feina estables i
ens preocupa el futur, perquè així com van apareixent tots els
consellers en aquesta tribuna, veim que tenen una política
distinta. I m’explicaré.

Turisme de qualitat. Vostè diu que no, que el turisme és
turisme de qualitat; quina alternativa de qualitat tenen? Ports
esportius, estan d’acord vostè i la consellera verda? Camps de
golf, estan d’acord vostè i la consellera verda? Feina
complementària, estan d’acord, en qualitat, que venguin rics
aquí, està d’acord vostè? Estan d’acord que tenguin més poder
adquisitiu i açò siguin unes illes paradisíaques només per a
segons qui que pugui tenir doblers, per pagar a més a més
l’ecotaxa? Vostè està d’acord? Açò va en contra de la seva
filosofia, contra els seus principis.

I vostè, a més, per acabar, jo li diré que la vaga sí que va ser
nefasta; puc admetre la de DJ, que jo, a més, la conselleria no
va ser (...), diguem, no? Ho era, és així perquè es notava
l’esperit i les ganes, però és que la de transports sí que ens va
fer molt de mal, perquè allò va anar directament a tocar la
medulAla i el punt crític del turisme que són l’aeroport i els
transports. I açò és el que a vostè jo li rebuig aquí i li reprov i
per açò, dins aquesta política seva de consens, crec que aquí
hi va faltar una darrera empenta.

I bé, de totes, com que veig que ja se m’encén àmpliament
el llum vermell, tot açò, totes aquestes xifres i dades que li he
dit, l’únic que vull que tengui en compte és que darrera tot açò
hi ha persones, hi ha feina en perill i açò és el que ens preocupa
al Partit Popular.

Gràcies, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. A continuació, té la paraula el Sr.
Conseller de Treball, pel temps de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Miquel
Rosselló del Rosal):

Sí, Sra. Presidenta, senyors i senyors diputats. Sr. Camps,
evidentment, a mi també me preocupa que darrera les dades hi
ha persones, no només me preocupa sinó que és l’únic que me
preocupa, el fonamental que me preocupa, està claríssim. I jo no
dic que no s’incrementi l’atur i jo no dic que no reconegui la
realitat, la reconec, clar que la reconec, ho he dit en aquesta
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tribuna i precisament per això hem incrementat polítiques i sé el
que això significa i, a més, sé que empitjorarà, ho sé; estam en
una conjuntura econòmica difícil i per tant això me preocupa.
Però no ens hem de fer trampes entre nosaltres, quan donam les
dades d’atur, clar, també hauríem de donar la mitjana, no la de
novembre, perquè si donam la de novembre clar que ens
acostam a les que més en té de totes bandes, però jo vull que
parlem de la mitjana, i sobretot quan parlam d’una economia
estacional, com la nostra.

Aquí, a pesar d’estar en el moment més baix i en el moment
més delicat, encara tenim dades que estan per damunt de l’índex
estatal; a Menorca, és ver, té 1 punt i busques per damunt, ha
crescut més que Mallorca i més que Eivissa. I dit això, això no
vol dir que no ens preocupi aquesta situació i que evidentment
caldrà incrementar les polítiques actives d’ocupació i
incrementar la concertació social, perquè clar aquí del que es
tracta és de treballar perquè això millori de forma clara.

Quan parla de model és allà on ja no, jo ho comprenc, això
és un recurs hàbil a un debat d’aquest tipus, però, home, que
jo no vull rics aquí en el turisme, això, en fi, jo ja no som aquí,
no estam en el 30 i busques, vull rics i el que faci falta, vull
turisme que funcioni, vull turisme de qualitat que funcioni, que
doni doblers; el que després vull és repartir-ho bé, aquesta és
la discussió. No que entri, clar que vull turistes rics i vull el que
faci falta, que ho permeti; quina és la condició perquè aquest
model turístic, a més de ser útil per a les persones, perquè aquí
també me preocup de les persones, no només amb l’atur sinó
també quan parl del model, perquè sigui útil per a les persones,
però també perquè tengui continuïtat, que no s’acabi; el territori
no el podem malbaratar, no el podem destruir perquè és la
nostra gran eina, és el nostre gran capital i per tant hem de tenir
mesures que no malbaratin aquest capital que tenim i perquè, a
la vegada, la cohesió social s’ha de notar també en el
creixement d’aquest turisme. I jo vull turisme, vull rics aquí, vull
molt de turisme, vull que funcioni molt bé, però vull que les
cambreres de pis tenguin els metres, els centímetres adequats
del carro que passegen perquè als 42 anys no tenguin
l’esquena destrossada, com vostè també vol això. Això és el
que volem: un model turístic que doni molts de duros, que
ajudi, que incrementi el nivell de vida d’aquesta societat, però
que no ens destrossi la gallina dels ous d’or, que no ens
destrossi el nostre capital, que és el territori, i que els
treballadors i les treballadores, els ciutadans d’aquesta societat
se’n beneficiïn igual que els empresaris i que els altres. Per tant,
que es faci amb un nivell de cohesió social. Això és el que
volem, és un esquema d’allò més..., vostè, quan me vulgui
atacar a mi utilitzant cops d’efecte una mica del passat, ho
tendrà difícil perquè jo no som això, Sr. Camps, jo no som això,
me sap molt de greu, però no va per aquí, és un model europeu
i molt, en fi, això és el que jo vull.

I respecte a la sinistralitat laboral, vostè s’entossudeix en
una cosa que jo ja l’he explicada abans, bé, i ja la vàrem discutir
a la comissió; fer un pla estratègic el primer any és una
irresponsabilitat, fer un pla estratègic corrent i de forma ràpida
és fer un pla seriós, nosaltres feim un pla de xoc, encarregam un
estudi i feim un estudi consensuat amb tothom de quina és la
realitat que té la salut laboral i a partir d’aquest estudi feim el

Pla estratègic de salut laboral. Jo crec que és un mètode
científic, adequat, no és ser ràpids, no hem perdut temps, sinó
més aviat tot el contrari, l’hem guanyat perquè, a més, dóna
resultats en aquests moments.

Vostè diu que no aplicàvem les idees de Madrid. Miri, ah,
demà vaig a Madrid a una reunió sectorial, sí, ja sé que es
referia al pla de xoc en aquell moment, bé, però precisament per
això li vull dir; demà vaig a Madrid, tornaré discutir a la reunió
sectorial les deu propostes que aquesta conselleria ha fet a
Madrid, ara, sí, sobre distints temes que ajuden a millorar la
salut laboral i algunes d’aquestes coses ja són reconegudes pel
ministeri en aquest moment. Vull dir, per tant, que quan hi va
haver el pla de xoc algunes de les coses que no estàvem
d’acord amb Madrid és que no estàvem d’acord, no estàvem
d’acord i per això no les vàrem aplicar; i hem introduït elements
de canvi, elements nous que ara comencen a ser reconeguts,
desgraciadament no el suficientment que cal i que fa falta.

Per tant, la veritat, Sr. Camps, amb els temes de salut laboral
cap autocomplaença, però satisfacció amb la feina feta i amb la
racionalitat i seriositat de com s’ha fet la feina. En això discrep
amb vostè, jo crec precisament que hem començat per on
havíem de començar, hem continuat per on havíem de continuar
i ara estam en el punt que calia per començar a aprofundir.
Evidentment, molt alerta, aquestes dades que tenim ara ens
poden canviar en qualsevol moment i hem de tenir la capacitat
suficient per modificar les coses que facin falta modificar dins
el pla que s’hagi fet, perquè si hi ha dades que tornen
demostrar que les coses tornassin canviar, s’han d’introduir les
mesures que facin falta.

I sobre la vaga de transport, home, és que, a més de la de
transport n’hi ha hagut bastant més, la primera de totes en
seguretat privada; tota la temàtica de Majórica; tota la de
neteja; i l’actitud de la conselleria sempre ha estat negociar, no
es pot dir el contrari. Ara, vostè pot dir si vàrem aconseguir
l’acord el segon dia i mig en lloc del primer el matí, doncs no ho
sé, clar, evidentment no s’aconsegueix. Però vostè ha vist,
vostè creu que és habitual que amb una vaga de la importància
d’aquesta i en una situació com aquesta tota la Conselleria de
Treball va estar dedicada hora rera hora al seguiment d’aquesta
vaga, el president del Govern negociant al Consolat de la mar
fins al darrer moment, per tant això, senzillament; no, no, no vull
dir que vostè no fes coses d’aquestes, evidentment era la seva
feina quan era conseller de Treball; jo el que li dic és que,
precisament, me pot retreure altres coses, però no ens retregui
el nostre esperit de negociació, el nostre esperit de consens i el
nostre esperit de cercar solucions quan hi ha hagut un
conflicte. Per aquí no ens trobarà, perquè aquesta ha estat una
de les nostres premisses i ho continuarà sent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. A continuació, en torn en contra, té
la paraula el Sr. Buele, pel temps de 10 minuts.
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EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades,
senyors diputats. Volem intervenir en aquest torn en contra de
la presentació d’aquesta esmena de totalitat que ha presentat
el Grup Parlamentari Popular a dues de les seccions d’aquests
pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l’any
2003, com són la secció 19 i la secció 76. I són unes seccions
que afecten directament, com ha reconegut el portaveu del Grup
Parlamentari Popular, elements bàsics i fonamentals per
construir aquesta societat de les Illes Balears allà on tots els
elements puguin viure, conviure i treballar en harmonia i en
equilibri.

Jo he de començar, com acostum a fer sempre després de la
intervenció del Sr. Guillem Camps, per agrair-li el to en què ha
fet la presentació de l’esmena; el to sí que li he de dir un bon
estil oral, però un mal context formal. És a dir, des del nostre
punt de vista, amb paraules suaus, amb paraules tranquil Ales,
amb una expressió senzilla, clara i diàfana, però ens ha vengut
a fer la presentació d’una esmena de totalitat, i és en això en el
que un servidor voldria incidir amb la intervenció que faig, en
nom del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista. I crec
que compartim l’opinió que puguin tenir els altres grups
parlamentaris del pacte de progrés. Dic això perquè es tracta de
dir que no a la destinació de 65 milions d’euros a aquestes
polítiques actives de les quals ens parlava el conseller de
Treball i Formació. La seva experiència, la seva llarga i bona
experiència com a responsable polític d’aquesta àrea crec que
l’ha d’ajudar a fer comprendre que un debat de totalitat vol dir
que no a això que es proposa; altra cosa seria que fessin un
altre tipus de debat, però no, vostès s’han atrevit a presentar
una esmena de totalitat. Comprendrà que entre l’esmena de
totalitat que vostès presenten a aquests pressuposts i el
projecte de llei que ens ha presentat el conseller de Treball i
Formació, el Sr. Rosselló, el nostre grup parlamentari opta,
claríssimament, per aquest projecte de llei que ens ha presentat
el Sr. Rosselló i que rebutjam aquesta esmena que vostè ens ha
defensat. És una esmena que nosaltres la veim incomprensible,
per a nosaltres, inconvenient, per a vostès, i inoportuna, per a
la comunitat autònoma.

La veim incomprensible per a nosaltres perquè ens ha dit
que compartia gairebé tots els objectius. Com és possible que
compartim gairebé tots els objectius d’un text, d’un projecte de
llei i llavors vostès diguin no a aquests objectius que
comparteixen? Ens resulta incomprensible. Creim que és
inconvenient per a vostès, per al Grup Parlamentari del Partit
Popular, perquè en valorar positivament alguns aspectes, com
vostè ha fet des d’aquesta tribuna, d’aquest projecte de llei,
vostès s’hi neguen. No creim que els convengui negar-se a una
cosa que vostès valoren com a positiva. I creim que és
inoportuna per a la comunitat autònoma de les Illes Balears
perquè en expressió gràfica, amb una esmena de totalitat vostès
el que fan és arrabassar xeixa i blat, les dues coses. Aleshores,
corren el risc i el perill de perdre la xeixa, però també de perdre
el blat, de perdre allò bo.

És per això que nosaltres encara som a temps a demanar-li
que retiri aquesta esmena de totalitat sobre un projecte de llei,

sobre el text d’un projecte de llei que vostè mateix ha valorat
que conté aspectes molt positius. Particularment, he trobat
positiu que assenyalàs aquí, per exemple, pel que fa referència
als índexs de sinistralitat laboral i volgués establir
comparacions entre comunitats autònomes properes a nosaltres
geogràficament i culturalment, com poden ser Catalunya, el País
Valencià i que vostè ens ha dit que, efectivament, allà l’índex és
inferior. Aleshores, des del nostre punt de vista, això ens
serveix fins i tot d’estímul; d’estímul per dir, bé, això que ens
proposa el Govern de les Illes Balears a través del conseller de
Treball i Formació, de cara precisament a fer front a això ens ha
d’empènyer a igualar-nos a aquestes comunitats autònomes.

Ens ha semblat que la seva presentació d’aquesta esmena,
més que anar en contra del projecte de llei el que ha fet ha estat
anar en contra de la realitat negativa que tenim aquí en
aquestes illes. I una cosa no va amb l’altra, vostè i nosaltres
mateixos i tots els grups parlamentaris d’aquí podem analitzar
la situació d’aquestes illes nostres; podem fixar-nos fins i tot en
els aspectes negatius que comporta la realitat sociopolítica i
socioeconòmica, però estar d’acord en aplicar, precisament el
que se’ns proposa des d’aquest projecte de llei per fer front a
aquesta situació negativa i transformar-la en positiva, que és el
que es pretén des d’un govern progressista i nacionalista, com
el que representa el govern del pacte de progrés, una cosa no
lleva l’altra.

I vostès, amb la intervenció que vostè ha fet aquí davant,
fent una anàlisi de la situació negativa de la realitat
sociolaboral, llavors fa una valoració negativa dels mitjans que
s’intenten aplicar a través d’aquest projecte de llei. Dir no al
projecte és dir no a unes mesures concretes que s’orienten a
canviar situacions negatives l’anàlisi de les quals podem
compartir també, però que intentam aplicar un element, un
instrument per lluitar-hi contra.

Deia que entre l’esmena de totalitat que vostès han
presentat i que nosaltres valoram com a incomprensiva,
inconvenient i inoportuna, i el projecte de llei que ens ha
presentat el conseller de Treball i Formació, nosaltres optam
clarament per aquest text del projecte. És un text que ja ens va
explicar el mateix conseller de Treball i Formació, el contingut
ens ho va explicar a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, va ser
dia 7 de novembre d’enguany mateix, era una de les seves
primeres intervencions com a conseller. M’agradaria dir-li al
portaveu del Grup Parlamentari Popular que, al marge de modes
i maneres de dir, exposar i expressar les coses, que podem
compartir més o manco, ens fixàssim molt més en el que és el
bessó i el que és el fons de l’assumpte. I el conseller ho ha dit
avui i ja ho va dir també a la presentació que se’ns va fer a la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts que, efectivament, hi ha
aspectes negatius de la nostra realitat social, però és que també
hi ha mesures que s’han anat prenent per fer-hi front, que no
s’ha estat amb les mans creuades, sinó que s’ha intentat
aportar recursos i els resultats són més que evidents; de fet,
s’ha de reconèixer un augment considerable de contractes fixos,
com ha dit el conseller, un augment considerable de creació
d’empreses en aquesta comunitat autònoma, un creixement
d’ocupació, una descentralització dels serveis, i nosaltres
voldríem remarcar molt aquest aspecte, perquè se’ns ha passat
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per damunt i nosaltres valoram com a molt positiu, precisament,
que des de la Conselleria de Treball i Formació s’hagi
aconseguit, ja d’una vegada, fer que es descentralitzin molts
d’aquests serveis que s’estaven prestant des de, per exemple,
de l’INEM, i que hi hagi a cadascuna de les illes ja oficines
d’atenció a la gent que necessita aquest servei.

Vostè s’ha fixat que des d’un temps cap aquí ja no es poden
filmar aquelles llargues cues que es veien a totes les poques
oficines de l’INEM que hi havia a Palma, per exemple? Això ha
desaparegut del mapa de la nostra geografia insular; no només
de Palma, sinó de Mallorca i de les altres illes, de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera. I això és un avanç considerable no
només visualment perquè no hi ha cues, sinó perquè hi ha
millor atenció pública. Nosaltres estam molt a favor que això tiri
endavant.

També creim que és positiu que amb aquests mitjans que
se’ns presenten des del Govern de les Illes Balears s’augmentin
els recursos per lluitar contra la sinistralitat laboral. La pregunta
que feim des del nostre grup parlamentari és: si encara ara hi ha
un alt nivell de sinistralitat laboral i s’hi han aplicat mitjans, què
no seria si no se n’hi haguessin aplicat? Aleshores, des del
nostre punt de vista, valoram molt positivament que des del
Govern de les Illes Balears i concretament des de la Conselleria
de Treball i Formació es continuï en aquesta línia que està
marcant aquest projecte de llei de pressuposts que afecten
Treball i Formació.

Consideram que fins avui podem valorar positivament els
efectes positius d’uns pressuposts elaborats durant aquests
tres anys, pensam i creim que aquests que s’han elaborat per a
l’any que ve poden continuar tenint no només els mateixos
efectes, sinó millorar-los. Creim que s’ha millorat molt l’atenció
a la gent treballadora; creim que la Conselleria de Treball i
Formació segueix un camí que s’adiu amb els plantejaments
polítics, no només del nostre grup, sinó del pacte de progrés,
i que el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, amb aquests
pressuposts, encara podrà millorar la seva actuació.

És per això que, per acabar, un dels altres aspectes que
volem remarcar com a positius amb la presentació que ens ha
fet el conseller, és aquest increment de la relació entre el Govern
de les Illes Balears, el Govern de l’Estat, per pressionar-lo, per
influir-lo, per fer que atengui encara amb molta més intensitat
aquesta realitat insular que, si és ver que comparteix certs
aspectes de la realitat peninsular té les seves característiques
específiques i per tant necessita una atenció pública específica
com la que s’està orientant i encaminant des de la Conselleria
de Treball i Formació.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, per la seva intervenció, en nom
del Grup del PSM-Entesa Nacionalista. Arribats a aquest punt
del debat, suspendríem un moment la sessió, ja que són les

12.00 del migdia, i demanaria a les senyores i senyors diputats
que ens posàssim drets durant 1 minut per mostrar el nostre
rebuig als fets que han conduït a la mort del guàrdia civil
Antonio Molina Martín i el ferit que hi ha, Juan Aguilar, i que
els recordem en aquest moment i, a la vegada, sigui mostra de
rebuig a les actuacions d’ETA en matèria terrorista.

EL SR. PRESIDENT:

Continuam la sessió. I s’ha esgotat el torn en contra, per
tant correspon un torn de rèplica per part del Sr. Camps, en nom
del Grup Popular, que té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. Sr. Buele,
agrair-li també el seu to perquè nosaltres pensam que el temple
de la paraula és el Parlament, de la paraula lliure, democràtica,
i aquí on s’han d’expressar les idees. Vostè m’ha dit que la
meva intervenció estava bé oralment, oratòriament, però que el
fons i la forma no la compartia, o el fons, el quid de la qüestió;
primer de tot perquè no li semblava adequada la meva exposició
per defensar l’esmena a la totalitat. Jo li he de dir que ja ho he
dit al principi que, gràcies a les transferències, precisament, que
hem rebut de polítiques actives per part del Govern de Madrid,
tenim avui 65 milions d’euros; jo crec que la quantitat, el fons,
els doblers, els euros hi són i en açò sí que hi estam d’acord, ho
he dit, ha estat el primer punt que he dit. En el que no estàvem
d’acord és amb la forma d’aconseguir els objectius i compartíem
molt els objectius, home, algun encara es podia dels tres
complementar, però bé, les podíem compartir; el segon de
formació el consideram massa reduït, però bé ja en parlarem amb
les esmenes a la globalitat.

Però, per tant, li he dit que els objectius sí, però no amb la
forma. I la forma quina era? Home, nosaltres no creim que la
forma siguin els pactes locals amb entitats municipals. Crec que
la manera, qui crea realment empresa en aquesta comunitat
autònoma són les PIME, les petites i mitjanes empreses per
damunt de tot i conformen la base socioeconòmica, laboral i
social d’aquesta comunitat autònoma; i açò li puc donar fe que
és així, vostè mateix, el conseller ha dit que eren els més
dinàmics en aquest sentit.

Economia social. Home, està bé, però l’economia social
sempre ha estat un reducte a Espanya i els índexs sempre han
estat inferiors a la mitjana d’Espanya. Per tant, l’economia
social no és la gran panacea per als objectius tres que aquí
s’especifiquen, qualcun sí pot cobrir qualque espai, però no
com a un objectiu substancial fort i ferm. Jo creuria més en la
iniciativa personal, empresarial i la lliure empresa, més d’acord
amb el mercat.

En el tema de formació, jo faria més força, per exemple en
l’Objectiu 3. Objectiu 3 que una altra vegada duim les esmenes,
que hi ha els 8 objectius que ens marca la Unió Europea i jo
cada vegada estic demanant que me diguin com i de quina
manera s’ha fet i cada vegada no me donen resposta.
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Després, quant a la prevenció de risc laboral, que és una
eina, que quedi constància que jo estic al costat del conseller,
al costat de tot el Parlament, com s’ha demostrat prou bé, vostè
ho sap, amb la Comissió No Permanent de Sinistralitat Laboral,
i crec que arribarem a unes bones conclusions, per unanimitat
i d’acord, que jo crec que serà una bona aportació que farà
aquest Parlament a la nostra societat. Però en el que no estic
d’acord és que es munti un institut, que hi hagi fins ara, no
m’ho negarà, unes polítiques erràtiques, que el 2000 un annus
horribilis per a la sinistralitat laboral, el primer del rànquing
d’Espanya; que ara, sortosament, es va canviant, però que, per
molt dotat, va en contradicció amb el que vostè diu: com més
dotat, doncs més sinistralitat, a l’inrevés del que vostè diu.
Però és que, a més, a l’institut veim que hi manquen continguts
i que forçosament després hem de demanar un pla estratègic
fora i hem de demanar a la mateixa empresa que faci el
seguiment fora, quan nosaltres tenim tècnics, tenim doblers,
com vostè diu, i tenim possibilitats.

Tema de relacions laborals. Jo què vol que li digui, és el que
he vist, vull dir, efectivament, crec que hi havia molt més acord
social entre relacions laborals, entre el TAMIB que vam posar
en marxa i el que fèiem en el govern anterior que ara i les dades
estadístiques ens ho diuen. Jo només dic açò, les estadístiques
ens ho diuen. I encara hi ha, pens que, perdó, pens que els
agents socials d’aquesta comunitat autònoma, sobretot els
sindicats, els falta empenta, els falta impuls, vol que li digui;
que presentin als sindicats uns pressuposts quan ja han estat
presentats aquí, escolta, els tíos aquests abans no ens
haguessin volgut veure mai més en la nostra vida. Açò, no, hi
van anar a darrera hora, i açò ho admeten i açò ho accepten? I
jo pens a veure si seran els 110 milions que els reparteixen.

Moltes gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, en nom del Grup Popular. Sr.
Buele, en torn de contrarèplica, per tancar aquest debat té la
paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Voldria contestar en aquest
torn de contrarèplica alguna de les afirmacions que ha fet el
portaveu del Grup Parlamentari Popular. Efectivament, vostè
feia referència a transferències de l’Estat que s’han produït
precisament en aquests darrers temps, i jo li he de recordar així
i tot però que aquestes transferències varen ser de 15 milions
d’euros i que el Servei d’Ocupació de les Illes Balears per a
l’any 2003 n’hi destina 22, és a dir que amb el primer any ja es
veu considerablement l’augment que es fa en relació amb el que
va arribar de Madrid i amb el que s’aporta des d’aquí.

En relació amb la PIME, base econòmica de les Illes Balears,
naturalíssimament que sí, i nosaltres entenem que des de la
Conselleria de Treball i Formació es fa tot el que se sap i se pot
perquè això vagi endavant.

Voldria incidir en un dels aspectes als quals vostè ha fet
referència i és quan parla de l’economia social amb uns índexs
inferiors a les Illes Balears que la resta de l’Estat i per ventura
de la resta d’Europa. Precisament, per això, des del nostre punt
de vista, creim que val la pena que aquí, a les Illes Balears,
s’intensifiquin molt més encara els esforços des de
l’administració pública per fer que aquesta economia social vagi
en augment, per fer que la consciència de la necessitat, estam,
vostè ho sap molt bé, en aquests moments elaborant la Llei de
cooperatives, per posar un exemple. Nosaltres creim que val la
pena que des del Govern de les Illes Balears s’intensifiqui molt
més el fet d’estimular la creació de cooperatives. De totes
maneres, durant aquests darrers quatre anys, des del Govern de
les Illes Balears, s’ha fet una feina en aplicació de recursos
destinats a la inserció i reinserció ocupacional per persones que
estiguin en atur, que inclou el Pla CIP i que durant aquests
darrers tres anys ultrapassen els 40 milions d’euros.

S’ha fet un reforç per donar capacitat empresarial, per
afavorir la generació d’una nova activitat, per crear empreses
ordinàries i d’economia social i el conjunt dels tres anys també
passa dels 2,5 milions d’euros. S’ha volgut donar reforç a
l’estabilitat a l’ocupació i a l’adaptabilitat; la formació contínua
per a treballadors actius i d’una manera també considerable s’hi
han destinat 8.800.000 euros. S’ha reforçat el potencial humà en
investigació, en ciència i en tecnologia en pràcticament 600.000
euros. La participació de les dones en el mercat de treball, no
s’ha fet res; sí que s’ha fet, s’hi han destinat 6.800.000 euros. La
integració laboral de persones amb dificultats especials,
discapacitats, persones amb risc d’exclusió, aquí també hi ha
una quantitat considerable, Sr. Camps, són 16.300.000 euros. Fa
un total de 75.874.000 euros que atenen precisament totes
aquestes deficiències a les quals vostè feia alAlusió i que
efectivament existeixen, però que se’ls dóna una resposta, no
només amb recursos econòmics d’aquests pressuposts, que és
el que debatem avui, sinó també amb la política general que
s’impulsa des de la Conselleria de Treball i Formació.

Quant a l’Institut de Salut Laboral. Sempre que es crea un
institut, un organisme, un òrgan dins un govern, vostè sap molt
bé, Sr. Camps, que no s’ha de demanar el màxim bon resultat en
el primer moment, en el primer any, en el segon, en el tercer. Un
institut d’aquestes característiques, entenem nosaltres, que
necessita tot un rodatge per fer que resulti eficaç i efectiu.
Aquest diputat que li parla té consciència de les limitacions en
aquest Institut de Salut Laboral, però també té consciència dels
esforços que es fan per superar aquestes deficiències, i això és
el que nosaltres creim que s’ha de valorar positivament.

Quant al darrer al qual feia referència vostè, en relació amb
l’empenta i l’impuls que haurien de rebre els sindicats, nosaltres
ens manifestam molt més respectuosos amb l’autonomia de les
organitzacions sindicals, que creim que fan allò que troben que
han de fer i que sempre ho fan en defensa de la classe
treballadora, almenys aquells sindicats que nosaltres entenem
que defensen, efectivament, els treballadors.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. I passam al debat 19, de globalitat, que són la
resta de les esmenes pendents del debat número 18; que són
els programes 315B, salut laboral; 322A, Pla d’ocupació i
inserció laboral; 324A, Pla integral de formació per a l’ocupació;
a la secció 76, programa 322, de foment i gestió de l’ocupació de
les Illes Balears. A tots aquests programes i seccions té el Grup
Popular esmenes plantejades i el Sr. Camps té cinc minuts per
defensar-les.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President. Anirem per feina, fent una defensa
d’aquestes esmenes parcials. La 4673 és per a nosaltres una
victòria pírrica, perquè nosaltres cada any és una de les que
presentam, sempre hi ha una queixa: sempre presentau les
mateixes; però hem aconseguit que aquesta van votar en
contra, però així i tot s’ha duit endavant. Per tant, President, la
retiram aquesta, la 4673, perquè valoram la constància per a la
millora de les dades de sinistralitat. Per primera vegada tindrem
i s’està fent amb pla de proves per part del Govern, del
Ministeri de Treball de Madrid, el Govern i les mútues un
programa informàtic on line per a mútua d’accidents, per tractar
la base de dades d’accidents laborals. És delta@ que el
Ministeri de Treball posa com a declaració electrònica de
treballadors accidentats; açò millorarà molt l’estadística, la
fiabilitat, la seguretat de l’informe i després també ens anirem
així homologant i fent una societat més d’acord amb el segle
XXI. Per tant, personalment estic molt satisfet de retirar aquesta
esmena, perquè ha estat aprovada per la societat, no per aquest
govern.

La 4669 fa referència, igual que la 4670 i també la 4676, a
dotar més de valor els equipaments materials, els instruments
mèdics i d’avaluació d’innovadores, més innovadores d’acord
amb el que les tècniques actuals demanden; i després,
subministrar més mitjans al personal tècnic de l’Institut de Salut
Laboral, i perquè puguin fer normalment la seva feina. I és per
açò que nosaltres mantenim aquestes esmenes, perquè no
estam d’acord tant amb contractar programes i consultories
externes, sinó que els tècnics mateixos puguin desenvolupar
amb normatlitat la seva feina.

La número 4674 és d’afectació. És un programa de foment
de l’ocupació estable, ja ho vam dir a la comissió, és una
esmena que va destinada, d’una manera molt simbòlica, a
aquest foment i objectiu número 1 que tots volíem de la nostra
comunitat que tengui uns llocs de feina el més estables
possible. I és per açò que nosaltres aquí posam 515.151 euros.

I quant a les altres esmenes, fan referència totes elles a
formació. I la Comissió Europea, efectivament, el setembre del
2000 va aprovar un programa d’educació de formació i
d’ocupació a l’Estat espanyol de 7 anys de durada, per 2.212
milions d’euros. Una quantitat importantíssima que la nostra
comunitat autònoma es vol beneficiar. I després es va establir,
dins el marc comunitari d’ajuts, uns programes operatius on hi
havia els 8 eixos, que nosaltres trobam extraordinàriament
importants; el 2002 hi van destinar 19 milions i enguany també
19 milions d’euros. Jo crec que són dues partides

importantíssimes i a la comissió li vaig pregar al conseller que
me facilités de quina manera havien fet les avaluacions i els
eixos aquests des del 2000, o 2001, i que ens interessava
moltíssim. I és per açò que nosaltres sempre presentàvem
aquestes esmenes. M’agradaria, encara que sigui ara, que ens
ho expliquin o si hem d’esperar a la resolució de Plais
Materhaus Cuper que vostè veig que li ha encomanat un
seguiment de l’Objectiu 3. No sé si ens ho poden dir ara o hem
d’esperar als tres anys. Per tant, són unes quantitats, a més
amb els percentatges pertinents a cada eix, com molt bé marca
Europa.

I importantíssim perquè va a inserció de joves, del fracàs
escolar que tenim a la nostra comunitat autònoma, precisament
a creació de PIME; són quantitats importants, reciclatge
treballadors en perill, per detectar les noves tecnologies,
precisament. L’eix 4, millora de formació professional, amb nous
plans a FP; jo crec que ja d’una vegada s’ha d’impulsar aquest
nou FP que des del 98 també es va arribar a un acord amb les
comunitats autònomes a l’Estat espanyol i els agents socials,
per desenvolupar el programa de FP 2, i jo encara veig que
l’altre dia es van reunir, però sí ens agradaria definitivament un
impuls. I aquí fa també referència per veure si els tres
subsistemes queden integrats dins aquest pla, i açò és molt
important la formació, perquè el treballador o la persona jove,
adulta o dona o d’exclusió social tengui diverses opcions,
diversos elements, i s’adeqüin aquí. Li posaré un exemple: a
Menorca, es van fer uns cursos molt específics per a talladors
i ajuntadors de pell i tots es varen colAlocar, estam parlant de 50
persones. Va venir aquest govern, es van llevar els cursos i no
s’ha fet res més i s’ha perdut una gran importància de treball.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, vagi acabant, per favor.

EL SR. CAMPS I COLL:

Estic acabant, President. I per acabar, com molt bé he
promès al President, l’eix 6, dones en el món laboral, desfavorits
en el món laboral, l’eix 7 i l’eix 8 de promoure l’economia local
amb alternatives.

I açò és tot, President, senyores i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, per la seva intervenció. El Sr.
Ramon, en nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la
paraula per a fixació de posicions.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, un any més, des de
la discrepància cordial, fem aquest debat de les esmenes
parcials, un debat que s’assemblarà molt al que vàrem fer en
anys anteriors i que tal vegada també als que puguem fer en el
futur, si és que vostè i jo a la pròxima legislatura som diputats,
perquè, pel que fa al conseller no li capi cap dubte, seguirà el
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mateix o, com a mínim, serà d’aquesta banda, no es preocupi
vostè per això.

Bé, jo, en tot cas, dir-li, agrair-li que hagi retirat aquesta
esmena del programa on line, que ja li vaig demanar en
comissió que la retiràs i en aquell moment no ho va considerar
oportú i ho ha fet ara. Doncs molt bé. Segons vostè, això obeeix
a tota la feina que havien deixat feta a la conselleria; jo li diré
que les informacions que me passen dels treballadors de la
conselleria, el personal d’allà és que no havia quedat tan
enllestit, però bé, és igual, vostès mateixos reconeixen que això
està en marxa i d’això és del que es tractava.

Bé, després hi ha tres esmenes que fan referència a salut
laboral i a seguretat. I amb la que vostès són partidaris de
mantenir l’anterior estructura i les anteriors denominacions -a
les esmenes venen denominacions que són ja històriques,
perquè ara es funciona d’una altra manera. En tot cas, nosaltres
pensam que en el tema de seguretat i salut laboral s’ha fet molt
bona feina; nosaltres podem estar d’acord amb vostè que l’any
2000 va ser un annus horribilis , ara bé no hi faci massa
insistència perquè jo crec que això és tirar pedres contra la seva
pròpia teulada, perquè, com tothom sap, les tendències en
seguretat són molt difícil de canviar i tenen una llarga durada.
Evidentment els resultats de l’any 2000 tenien a veure amb tot
el que s’havia fet en anys anteriors, que no era responsabilitat
d’aquest govern.

En tot cas, les esmenes que fan significarien posar en perill
els recursos necessaris per al bon funcionament de l’Institut de
Salut Laboral; és a dir, d’aquí detreuen una sèrie de recursos
que nosaltres pensam que són absolutament imprescindibles,
apostant decididament per potenciar aquest Institut de Salut
Laboral i hem de dir que el seu programa d’actuació, el
funcionament d’aquest institut està acordat i consensuat en el
Consell de Salut Laboral que han debatut aquests propis
pressuposts. Per tant, raó de pes important de més perquè
nosaltres defensem els pressuposts que venen aquí i no
acceptem les esmenes que es presenten des del Grup
Parlamentari Popular.

Després tenim l’esmena 4674 que, amb l’excusa de fomentar
l’ocupació estable, en realitat el que fa és intentar desarticular
el programa de gestió de relacions laborals que, per a nosaltres,
és de la màxima importància. Dins aquest programa hi ha tot allò
del foment, de marcs de participació i de concertació social.
Aquesta cosa que a vostè el posa tan nerviós perquè a la seva
època no ho havia aconseguit i ara s’està aconseguint.

Després tenim 8 esmenes que fan referència, aquestes sí
que són absolutament tradicionals i repetitives, són 8 esmenes
que fan referència a la distribució dels recursos socials dels
diversos eixos. Bé, l’assignació d’aquests recursos ve
emmarcada, com vostè sap molt bé, per les directrius europees
i per l’aportació que ells fan, que és important, però que no
cobreix ni de lluny la meitat del total, sinó que la gran majoria
surten dels propis recursos d’aquesta comunitat autònoma.
Nosaltres pensam que aquest projecte de pressupost, com
l’actuació que es du habitualment des de la conselleria, respon
estrictament al programa operatiu de Balears, aprovat pel Fons

Social Europeu, i per tant no es pot modificar, com no fos, en
tot cas, amb acords del Govern de Madrid i de BrusselAles; i a
més consideram que no s’ha de modificar. Aquestes actuacions
estan aprovades pel Consell de Formació Professional, del qual
forma part, a part de la Conselleria de Treball i Formació, la
Conselleria d’Educació, els agents socials i territorials, i a pesar
dels dubtes que sistemàticament volen posar damunt la taula,
debat de pressupost rera debat de pressupost, han passat
satisfactòriament l’avaluació dels fons socials europeus, la
darrera vegada aquesta primavera, la primavera del 2002 que
certifica el compliment dels objectius.

Per tant, nosaltres rebutjarem les seves esmenes i en canvi
apostarem perquè aquests programes es duguin a terme, tal
com es preveu des del Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, per la seva intervenció, en nom
del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista. I amb la seva
intervenció queda substanciat el debat número 19. I passam al
debat número 20, que és un debat de totalitat de la secció 20, de
la Conselleria d’Agricultura i Pesca, i se’ns ha fet la proposta a
aquesta Presidència, i ho trob assenyat, d’ajuntar-lo amb el
debat de globalitat. Aleshores, el Sr. Cardona defensaria totes
les esmenes, les contengudes en el debat de totalitat i les que
són parcials.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament la proposta
d’aquest diputat és d’agrupar els dos debats d’aquesta secció
i així agilitar una mica aquest debat de pressuposts. Bé,
l’esmena de totalitat que presentam es basa o fonamentam o
justificam la presentació d’aquesta esmena en què les accions
previstes no responen a les necessitats del sector, aquest és el
text  que es consigna a l’esmena de totalitat o de devolució, com
se sol dir. I me podran dir, amb tota la raó del món, que cada
any tenim el mateix text, perquè cada any també tenim
exactament els mateixos pressuposts; cada any tenim les
paraules grandiloqüents del Govern, tenim les grans fites a fer,
però cada any, si vostès revisen els pressuposts d’aquesta
legislatura són exactament els mateixos i no se n’ha feta cap.
Aquesta és la qüestió.

Mirin, a la darrera comissió, a la compareixença del dia 7 de
novembre, en la qual el Sr. Conseller presentava els
pressuposts, deia que aquests pressuposts es basaven o els
pressuposts d’agricultura es feien a partir de la consideració del
sector primari com a una activitat estratègica, d’importància
capital per al conjunt de l’economia i de la societat de les Illes
Balears. Polides paraules, magnífiques paraules, però a
aquestes paraules els han de correspondre uns fets; uns fets
que, amb tots els pressuposts que duim del pacte no s’han
correspost mai. Mirin, jo no sé si repassen una mica se
n’adonaran que de tots els seus anunciats projectes no n’han
dut endavant ni un. I jo crec que quan parlam de pressuposts,
hem de parlar no només del projecte, del compromís que té
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davant la societat de complir aquests pressuposts, que és la
documentació que presenten, sinó del que també s’ha complert
d’aquests compromisos, si realment s’han dut endavant
aquests pressuposts, si s’han fet aquests projectes, aquesta
filosofia, aquesta política agrària que suposava per al sector
primari i pesquer també, que se suposava que es volia fer.
Vostès se’n recorden que quan aquí pujaren, quan ocuparen el
Govern la primera qüestió que varen dir, s’han acabat les ajudes
directes perquè això és un desastre. I la primera mesura va ser
suprimir el Proagro, aquesta va ser la primera mesura que va
prendre el govern del pacte en matèria d’agricultura, després
d’haver de cessar un conseller i que per primera vegada,
almenys que coneguem, surtin tots els pagesos al carrer el
Proagro avui encara el tenim.

I llavors parlam d’aigües depurades. Tothom en aquest
Parlament està d’acord, a la legislatura passada era magnífic,
vinga aigües depurades i vinga fer projectes, resulta que quan
entren en el Govern diuen que el conveni, el protocol signat
entre el Govern balear i el Ministeri d’Agricultura no era més
que pura "politiqueria" i al final han estat un any i mig
bloquejant aquestes inversions, i ara comencen a treballar-hi.
Han hagut de fer tot el contrari del que dèiem.

Per què no parlar del banc de terres? A la campanya
electoral, vostès sí que faran, el pacte sí que farà un vertader
banc de terres, no aquell projecta que tenia presentat o que
tenia pensat el Partit Popular; durem quatre anys i ara al final
diuen que sí, que bé, que és un tema important però que no és
prioritari. No han fet res. 

Això sí, ens presenten, quan fan el PDR, quan fan el Pla de
desenvolupament rural, una de les mesures estrella, una de les
coses importants que ajudaria al bon desenvolupament de
l’agricultura de Balears, home, doncs és una mesura magnífica:
la reparcelAlació i concentració parcelAlària. En tota aquesta
legislatura han fet una gran cosa, han sabut, que encara no ho
han acabat, es va parlar d’escripturar una reparcelAlació, una
actuació de concentració parcelAlària de fa 20 anys. Però nova
ni una, res.

Clar, ens anuncien una nova política ramadera i, a part de la
magnífica i brillant intervenció sobre el Proagro, ens fan una
gran revolució, hem aconseguit tancar el 50% de les
explotacions ramaderes de vacum de la nostra comunitat. Això
és una política revolucionària i això és un vertader canvi.
Vostès no se n’adonen que tot el que vostès varen anunciar el
principi, tot el que vostès han anat duent dia rera dia amb les
memòries dels pressuposts, amb els pressuposts i els
compromisos que han adquirit, no les han complert mai? Vostès
no se n’adonen que entraven dient blanc i estan fent negre? I
què si m’apuren ni tan sols han estat cap aços de desenvolupar
els projectes heretats? Tornem a parlar d’aigües depuradores
si volen, o parlem, si volen, de Unifit o de camins rurals allà on,
escolti’m, en aigües depurades en aquests moments com que
s’han convençut ens estan fent, a la memòria del 2001, quan
justifiquen els pressuposts, diuen que estan començant a fer
tres projectes importantíssims, essencials: un val la pena, sa
Pobla; l’altre és Algaida, Montuïri i el darrer Lloseta. Realment
projectes importants seriosos i grossos que afecten de manera

singular l’agricultura de Balears. Les zones que estan
salinitzades, les zones allà on hi ha agricultura de veritat no
importa parlar-ne, home; aquí ja el tema no toca. Això sí, els
ajuntaments de determinat bàndol sí que val la pena incloure-
los.

L’Unifit. L’Unifit han arribat a dir que no és una inversió
prioritària, quan, si agafen la memòria del Consell Econòmic i
Social, una de les qüestions que els diuen és que s’han de
millorar les infraestructures agràries, i entre elles, per abaratir
costs del sector ramader, l’Unifit el duen penjat vostès dels
pressuposts des que nosaltres l’incloguérem el darrer any i
estàvem treballant en aquest projecte. De llavors ençà no han
fet absolutament res; això sí, ho prometen i llavors a l’hora de
la veritat, a l’hora de consignar doblers i a l’hora d’admetre una
esmena del Partit Popular dient que hi hagi una consignació
pressupostària dedicada únicament a l’Unifit per aconseguir
abaratir els pressuposts, perdó, els costs d’explotació de les
explotacions ramaderes de vacum de llet, això no és prioritari. Ja
no faig altres comentaris que es varen dir en comissió, si volen
fins i tot per cortesia.

Camins rurals. Res. Quines inversions han fet? Els demanen
i contesten que de quatre convenis que han presentat el darrer
any amb els ajuntaments, tres estan resolts, amb tot l’any, i un,
curiosament Campos, encara està per resoldre, encara està per
dictar la resolució sobre aquest conveni.

Jo crec, Sr. Conseller, que fa falta qualque cosa més que
grans paraules, que grans declaracions per contribuir i per
ajudar perquè la Conselleria tota sola, com és molt natural, no
pot solucionar els problemes de l’agricultura, com cap govern
tot sol pot solucionar els problemes d’una societat; jo no li
deman això, però almenys que contribueixi sí, i això es fa amb
qualque cosa més que amb paraules. Això es fa amb feina.

Miri, i el primer que ha de fer respecte de la Conselleria,
respecte del sector primari, és tenir una conselleria àgil, que
resolgui els problemes aviat. I els posaré un exemple de la seva
agilitat: seguirem parlant de pressuposts, mirin, la liquidació
que vostès han fet, això no són afirmacions d’aquest portaveu,
a la liquidació de pressuposts del 2001, al capítol 7, és a dir,
amb les transferències que es donen, parlant clar, les
subvencions que es donen al sector primari, vostès han
executat només un 60 i busques per cent. Vostès han privat els
pagesos de 2.500 milions de pessetes l’any passat. Jo he sentit
al portaveu del PSM, he sentit el president del Govern, he sentit
el Sr. Conseller i he sentit molta gent del govern dir que havien
donat l’any 2001, 7.000 milions de pessetes als pagesos. Idò bé,
a l’hora de la veritat, a l’hora de saber els comptes, amb la
liquidació de pressuposts, vostès diuen que només han
executat això i falten per pagar d’aquest capítol 7, 2.500 milions
de pessetes. Si vostès diuen que n’han pagat 7.000 i resulta que
no n’han pagat 2.500, només en queden 4.500. I si d’aquests
lleven el que són les ajudes de la PAC, que venen a ser uns
4.000, algú me pot explicar realment el que han fet en el que es
diu ajuda al pagès?

I en pesca no en parlem, en pesca ja no arribam al 60 i
busques per cent en execució, en pesca estam al 50. Aquí
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vostès fins i tot manifesten a la memòria d’execució
pressupostària que, per cert, té un títol molt bo, això s’agafa
baix l’epígraf de compliment d’objectius prevists; ja s’han
complert bé, al 50%. Ens diuen que amb el conveni que han fet
amb la Conselleria de Treball per a formació i finançat amb fons,
amb l’F7, resulta que han executat la meitat justa del que havien
previst, ja va bé.

A un altre programa de pesca i a un dels seus programes
estrella, paralització temporal de la flota; doncs resulta que
l’execució pressupostària també és de la meitat perquè
justament aquest programa no s’ha pogut dur endavant. Què
han fet idò? I amb els pressuposts d’enguany no en parlem; als
pressuposts d’enguany vostè ens proposa una baixada de les
transferències, o sigui del capítol 7. Si comptam la totalitat
baixen vostès un 8%, però és que, a més, Sr. Conseller, si li
llevam aquesta aportació nova que es fa de l’ecotaxa, vostès,
amb els plans actuals tant de millora d’estructures agràries, com
foment del sector agrari, etcètera, vostès baixen un 12,5%
d’ajudes als pagesos. És a dir, què li he de dir? Després
d’aquests antecedents, Sr. Conseller, què vol que ens creguem?
Després del que estic explicant, després de veure aquests
números què ens hem de creure quan ens venen amb aquesta
cançó? De què ens serveix o de què serveix al sector, de què
serveix als pagesos que es digui que el pressupost d’enguany
o, millor dit, de cara a l’any que ve, el pressupost del 2003, es
dedicarà un 76% a inversions si llavors resulta que no
s’acompleixen, si llavors, quan anam a veure la liquidació
definitiva, ens trobam que ens falten doblers? De què ens
serveix sentir dir-li a vostè que han augmentat els pressuposts
un 7%, si llavors resulta que les ajudes baixen un 8 o un 12,
segons com es miri? De què ens ha de servir sentir-li dir que els
pressuposts es fan a partir de la consideració del sector primari,
com a una activitat estratègica i d’importància capital, si llavors
resulta que no contemplen les mesures que fan falta i que
realment afecten el futur més immediat i l’actualitat del sector
primari?

Sr. Conseller, jo me tem que durant aquests tres anys o
durant aquests tres anys i mig vostès han viscut d’esquena a
la societat. Nosaltres hem presentat una sèrie d’esmenes que
no intenten ser el compendi de tot el que s’ha de fer ni intenten
solucionar més que els problemes més immediats, i vostès no
ens n’han acceptada ni una fins ara, ni una. Miri, ja li he parlat
de l’Unifit, li he parlat de les aigües depurades, vostès
consignen una vertadera misèria. Nosaltres, simplement i
senzillament hem traslladat les previsions anuals que hi havia
en el protocol de regadiu d’aigües depurades amb el ministeri
en els pressuposts. Presentam una esmena amb la qual afectin
1.000 milions de pessetes anuals per a inversions efectives en
regadiu amb aigua depurada. I a més presentam una esmena
també, Sr. Conseller, perquè això que diuen vostès, d’aquestes
activitats complementàries del món agrari, com és l’agroturisme,
tengui un suport efectiu i real, traduït en euros, en moneda
comptant i sonant per al pagès.

Vostès diuen a la memòria que una de les coses més
importants i un dels eixos bàsics de l’agricultura ha de ser
l’agricultura de qualitat, els productes de qualitat; i per això
s’han de fomentar les denominacions d’origen, s’han de

fomentar les denominacions geogràfiques protegides, i quan
nosaltres els presentam una esmena per a cada un d’aquests
consells, per a la promoció i per a la comercialització, ens diuen
que tenen altres prioritats, és que hi ha altres coses més
importants. Però almenys ens diguin quines, què és per a
vostès important? Perquè escolti’m, fins ara no hi ha res, els
parlam d’una estació enològica per potenciar precisament el
sector vinícola que, a pesar que enguany hem tengut una mala
temporada, hem tengut una mala anyada i se’ls ha d’ajudar, la
veritat és que és un dels sectors que en aquest moment dins
Balears té futur. Però això no té importància, hi ha altres
prioritats, i estic utilitzant, Sr. Conseller, sempre expressions
que vostès han utilitzat i que estan escrites en el Diari de
Sessions.

Vostè, Sr. Conseller, va dir aquí que el sector ramader d’aquí
era un sector estratègic per a aquesta comunitat; i quan els
presentam una esmena per afectar una quantitat econòmica per
desenvolupar aquest sector, que pot fins i tot substituir
aquesta tancada massiva que vostès han provocat de granges
a Mallorca, resulta que ens diuen que ja té prou finançació i
que ja té prou ajudes i que, per tant, tampoc és prioritari.

I si li parlam, Sr. Conseller, d’un tema que hem debatut no fa
gaire dies, com és el tema de fruits secs, ametlla i garrova, Sr.
Conseller, ja no l’entenc. Aquí ens varen dir vostès que no
volien donar ajudes als pagesos ni volien preveure una
quantitat transitòria per al temps que la Unió Europea tardava
en negociar, 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona, vagi acabant, m’ha agafat despistat, ja l’hagués
avisat dues vegades. Vagi acabant, per favor.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Acab tot d’una, Sr. President. Vostè ens va anunciar que no
donarien ni una sola per als pagesos per poder tenir un coixí
econòmic mentre es tramitaven les negociacions amb
BrusselAles. Ja li vaig dir Sr. Conseller, miri que hi haurà altres
comunitats que ho faran, i nosaltres sempre hem d’anar de
remolc de les altres comunitats. Clar, com que aquí li vàrem dir
que no havia fet res, que no havia anat a BrusselAles més que
anar-se’n a fer fotos; efectivament, agafa embranzida, torna cap
a BrusselAles, això sí, fent-se fotos, a dir el que ja havia dit el
ministre d’Agricultura de l’Estat espanyol, aconseguir els
mateixos compromisos que ja havia aconseguit el ministre
d’Agricultura del Govern espanyol. I quan s’assabenta que el
ministre d’Agricultura diu: el Govern espanyol posa el 50% de
la diferència que hi hagi en baixada, llavors hi ha; i quan
Catalunya per davant de Balears diu el mateix i quan Unió de
Pagesos li reclama, llavors ja sí, llavors des de BrusselAles
anuncia que posaran aquestes quantitats.

Miri, Sr. Conseller, jo crec que en aquest sector, i d’això
supòs que n’haurem de parlar més vegades, vostès, com deia
el Sr. President, els han agafat despistats, vostès han procurat
fer el que diu un refrany: fer com el ca de l’hortolà, ni menja ni
deixa menjar.
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Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona per la seva intervenció. El Sr.
Conseller d’Agricultura vol obrir un torn incidental i té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Diputat, portaveu del Partit Popular, primer de tot li agraesc,
com sempre, la seva intervenció, crec que és positiu parlar en
aquesta cambra amb preocupació dels temes agraris i
evidentment, des de la legítima i normal discrepància amb
vostè, jo el que diria és que el sector agrari a les Illes Balears en
aquests moments té clara una cosa, i és que, per primera vegada
hi ha hagut un govern que, jo també li diré d’una manera que es
diu a les Illes Balears i supòs que a totes les illes, s’ha agafat el
bou per les banyes, perquè encara en tenim, afortunadament, de
bous a les Illes Balears, bous, vaques i vedells. S’ha agafat el
bou per les banyes i s’han abordat temes que, per una sèrie de
circumstàncies que ara no hi entraré perquè no és el cas, no
s’havien abordat.

Jo crec que hi ha una percepció que les dificultats
excepcionals i naturals sobrevingudes aquesta legislatura,
s’han afrontat amb un gran i elevadíssim nivell de satisfacció
del sector primari d’aquestes illes. Després hi ha una percepció
que hi ha un govern que està al seu costat, amb presència, amb
feina i amb propostes noves. Aquests pressuposts que ara
comentam i debatem són uns pressuposts que si bé tenen
l’estructura formal històrica dins la Conselleria d’Agricultura i
Pesca, són molt nous, en tots els seus aspectes. És a dir, dins
la política agrària de les Illes Balears hi ha propostes noves i
interessants.

M’agradaria remarcar que, d’una banda, són uns
pressuposts que augmenten un 7% el pressupost d’agricultura
i pesca d’aquest Govern en relació amb l’any passat. I
l’elevadíssim pes de la inversió directa i indirecta que és el 76%
dels pressuposts. Evidentment hi ha una novetat destacada,
que és la incorporació d’una partida procedent del fons de
rehabilitació d’espais turístics, però també remarcaria la partida
d’inversió de 900.000 euros per al projecte d’electrificació del
Pla Verd de Menorca, que pot ser que s’hagi posat molts
d’anys, també quan vostè era conseller, però ara es farà, ara
s’ha aprovat el projecte, està aprovat per la Comissió Balear de
Medi Ambient, s’han resolt totes les dificultats a satisfacció
dels veïnats i per tant té via lliure per ser executat. Per tant,
enhorabona als pagesos i veïnats del Pla Verd de Menorca.

Jo també remarcaria que aquests pressuposts integren un
tema que tradicionalment a les nostres illes s’havia deixat
totalment de banda. A les nostres illes hi ha hagut un procés
amb la transferència de la competència que hem anat desvestint
feines pròpies de l’administració agrària, que es mantenien
quan estàvem vinculats directament al ministeri i ara aquest
govern les ha recuperat. Vostès les havien anat deixant de

banda i les havien anat deixant morir, parl de la formació agrària,
parl de la investigació agrària i parl de l’assessorament als joves
agricultors. Efectivament, hauríem de remarcar dins la línia de
sotmetre a la consideració de la cambra la bondat d’aquests
pressuposts i el seu caràcter profundament innovador, hauríem
d’abordar el tema de la creació de l’Institut de Recerca i
Formació Agrària i Pesquera dins l’àmbit de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, ben constituït i amb una sèrie de feines
ja en marxa, prou importants.

En primer lloc, l’existència de tres línies de beques de
formació agrària i pesquera fora de les Illes Balears. A la
investigació aplicada en matèria agrària i pesquera. I també a un
projecte de becaris o de beques per a investigació, en
colAlaboració amb la Universitat i altres centres de formació,
dins la pròpia Conselleria d’Agricultura. Hauríem de parlar per
primera vegada que s’ha resolt satisfactòriament la
colAlaboració amb l’INIA, l’Institut Nacional d’Investigació
Agrària, on, una cosa que me crida l’atenció, quan mirava les
estadístiques d’anys anteriors, és que Balears simplement no
existia. És a dir, hi havia una llista de comunitats autònomes i
no veies mai Balears. La investigació, com en general en
aquesta comunitat, els temes d’investigació s’havien oblidat,
ningú se’n recordava, supòs que el sector agrari era un sector
residual, una petita reserva de vots en alguns municipis,
algunes contrades; s’havia d’anar a fer quatre sopars i quatre
activitats lúdiques, però la investigació, la formació, l’opció de
futur, és a dir, no just el món agrari com un sector receptor
d’ajudes, sinó com un sector amb futur i un sector aportador de
moltes coses a les nostres Illes s’havia oblidat. En aquest
sentit, m’agradaria remarcar el conveni amb la Universitat de les
Illes Balears i la creació ja, que ja és un fet amb un gran èxit, de
la diplomatura universitària d’enginyeria agrícola, amb
finançació d’aquest govern. Gràcies a aquesta finançació ha
estat possible la creació d’aquesta diplomatura universitària. La
contractació prevista dins l’any 2003 de cinc doctors amb el
programa de postdoctorat de l’INIA. I la posada en marxa de
l’Escola d’Agricultura, tant en la seva faceta de cursos dirigits
als agricultors, com de jornades de formació i seminaris amb
finançació de diferents entitats, perquè això és una tasca que
feim, procurar cercar sempre suport de diferents institucions i
de diferents entitats privades per provocar que el nostre R + D
agrari i pesquer s’incrementi.

Per tant, aquí hi ha una línia absolutament nova que s’havia
deixat de banda, i l’únic que constatàvem aquests anys
anteriors era que s’anaven perdent coses. Es perdia la formació
professional a sa Pobla; es perdia la formació professional a
alt res instituts. I ara estam guanyant formació professional,
estam guanyant formació directa a través de les organitzacions
agràries, a través de la Conselleria d’Agricultura, a través de la
Universitat i d’altres institucions. Jo crec que dins un petit
repàs de les coses noves, m’agradaria remarcar també
l’aportació profundament beneficiosa i positiva del que es diu
l’ecotaxa, el fons de rehabilitació d’espais turístics per al sector
primari. En aquest moment ja est an en aplicació algunes de les
seves línies, amb un gran èxit; el suport per recuperar el nostre
paisatge tradicional a partir del manteniment dels arbres propis
de les nostres illes, amb un gran èxit, amb una gran acceptació,
amb una gran satisfacció del sector; però també les línies
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dirigides també a donar suport a granges experimentals, a
centres de formació, bastant ben dotades i reforç a les finques
colAlaboradores amb agricultura ecològica i integrada.

Voldria remarcar que si d’una cosa podem estar satisfets en
aquesta legislatura és d’haver donat un impuls extraordinari a
l’agricultura ecològica i a l’agricultura integrada. L’agricultura
ha més que doblat les seves xifres, tant en número d’operadors,
que jo crec que es deu acostar al 60, 70% en relació amb el que
hi havia l’any 99, com quant a superfície. Les ajudes han
augmentat moltíssim, el suport al CAEB ha augmentat moltíssim
i sobretot ha començat la comercialització inexistent abans
d’aquest govern. Aquest govern ha tengut una preocupació i
ha estat acostar els productes de les Illes Balears als
consumidors, seguint línies tímides, molt tímides, que s’havien
fet un poquet aquí i allà i arbitrant una polít ica agroalimentària
que, per primera vegada ha aconseguit, Sr. Cardona, que els
productes ecològics de les nostres illes siguin presents en els
mercats. I hi són presents en diferents sectors: el sector de
fruits secs, que ja hi havia una comercialització a l’exterior; però
en el sector carni, tant el sector porcí, oví com vacum; com el
sector de formatges, com altres sectors que per primera vegada
comencen a tenir molt d’èxit amb els nostres consumidors.

L’agricultura ecològica i l’agricultura integrada han vist la
creació formal i el funcionament també d’un nou consell
regulador, que abans no existia, que és el Consell de
l’Agricultura Integrada. Ja en aquests moments està
funcionant, ja hi ha operadors inscrits; ja hi ha una línia
d’ajudes específica per a aquest sector, que s’està tramitant i
s’està cobrant i això és una cosa absolutament nova. I també hi
ha un ordre d’ajudes, dins el Pla de desenvolupament rural,
específic, que abans no existia i s’ha creat, per a l’agricultura
integrada de les nostres illes. Amb l’agricultura ecològica, hem
incorporat a la línia d’ajudes nova que hem aprovat enguany,
la ramaderia ecològica, que no hi estava tampoc inclosa.

Per tant, ens girem allà on ens girem, per tot ens trobam
projectes nous, entusiasme; jo el que estic constatant és que el
sector agrari comença a estar animat; d’estar convençut que
estava condemnat a l’extinció, comença a haver-hi gent jove
que comença a veure que hi ha un govern al seu costat i
comença a creure en el Govern i a creure també en l’agricultura.
M’agradaria referir-me, ja en la recta final de la meva
intervenció, primer de tot dir-li que quant a ajudes vostè ha dit
coses, però no ha dit la veritat. El Proagro es va pagar tres
anys, s’han pagat ajudes de sequera degut a les circumstàncies
excepcionals al sector de vacum de llet dos any s, i ara hi ha una
ajuda excepcional, amb motiu dels temporals que hem patit el
mes de novembre, específica per al vacum de llet, en tramitació
i a punt de pagar-se.

No hem bloquejat en absolut cap projecte d’inversió en
aigües depurades, en absolut. Les ajudes, vostè ho sap i ho
sap tothom, aquests anys s’han multiplicat; per què? Perquè hi
ha hagut necessitat d’ajudar el sector, és a dir, nosaltres no
podíem preveure la llarga sequera, la llengua blava, les vaques
boges, els temporals, les pluges que varen afectar el sector, per
cert el sector de la patata de sa Pobla és un sector dinàmic,
animadíssim, després d’haver-hi hagut una ajuda amb motiu del

temporal importantíssima i una segona ajuda, a partir de crèdits
subvencionats, a causa dels fets de principi d’any, de l’any
2002, són fets recents que crec que vostè coneix o pot conèixer.

I sobretot, Sr. Cardona, vostè me diu que nosaltres hem fet
tancar granges; s’equivoca, nosaltres hem returat la caiguda de
les granges que vostè va viure. És a dir, el vacum de llet a
Mallorca ha desaparegut pràcticament durant la gestió del Partit
Popular i això és una evidència estadística; és a dir, de quasi
1.000 granges, quan el pacte de progrés va passar a governar,
ja va ser bastant tard, havia estat abans, es va trobar que en
quedaven 100 i tantes, n’havien desaparegut quasi 1.000,
repartits, no tan sols l’època que vostè va ser conseller, sinó
repartits en anteriors èpoques. Però hi havia hagut una
desaparició quasi del sector de vacum de llet de Mallorca, no
tant a Menorca, afortunadament. I el que ha passat aquests
anys és que això s’ha ralentitzat, s’ha reduït moltíssim. A nivell
estatal, l’abandonament de la producció lletera a les Illes
Balears s’ha ralentitzat i estam, afortunadament, no estam dins
les comunitats autònomes capdavanteres com hi estàvem quan
governaven vostès. Per tant, li dic perquè simplement són
inexactituds que podem comprovar amb documentació, que
n’hi ha moltíssima.

I quant a la liquidació dels pressuposts, crec que també són
inexactituds, Sr. Cardona. Vostè sap que el grau d’execució del
pressupost de l’any 2001 va ser bo dins la Conselleria
d’Agricultura, es va superar, jo ara no tenc les xifres, però les
hi passaré, es va superar més del 80% el nivell d’execució i,
almenys des dels nostres serveis tècnics i dels companys de
l’equip de govern de la conselleria, no compartim i, a més, creim
que no és certa la seva posició i informació.

I m’agradaria acabar valorant un altre institut que hem creat,
que és l’Institut de Qualitat Agroalimentària que jo crec que ha
fet una feina destacable. Crec que d’una banda, quant a
denominacions d’origen i marques de qualitat, no s’havia
avançat mai tant. Vostè sap que s’ha aprovat la denominació
d’origen de l’oli de Mallorca; ens podríem referir a senyes de
llet de Menorca, amb una SAT que la gestiona amb un bon
nivell i amb una bona acceptació; ens podríem referir a les
marques de qualitat Ametlla de Mallorca, Porc Mallorquí
Selecte; als vins de la terra, que s’han aprovat Vins de la Terra
de Menorca, de Formentera a punt d’aprovar i de la Serra de
Tramuntana Costa Nord. I m’he referit abans al Consell de
l’Agricultura Integrada que és nou i també a la denominació de
les Herbes de Mallorca, entre moltes d’altres, perquè podríem
estar parlant molta estona d’una tasca que han fet els tècnics,
però també perquè hi ha hagut una adequada gestió política.

I per últim, a la promoció dels productes de les Illes Balears,
tant a nivell escolar, amb un programa de Coneguem els
Productes de les Illes Balears, amb una gran acceptació a les
escoles de totes les illes, de les Pitiüses, de Menorca i de
Mallorca. Una campanya dirigida a adults, amb un gran èxit de
cursos i de presentacions i de tasts dels productes de les Illes
Balears i una labor de presència a fires i tot esdeveniment de
promoció dels nostres aliments i dels nostres productes. Per
tant, vostè, Sr. Cardona, és la seva obligació, vostè ha de dir el
que ha dit, jo ho comprenc i jo l’he escoltat amb molta
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d’atenció, la veritat és que crec que ha aportat molt poques
coses al seu discurs tradicional, catastrofista i culpant al pacte
de progrés de tots els mals, i crec que a mi, personalment l’he
trobat pobra, m’hagués agradat més un debat basat en fets
reals, amb fets i documentacions reals i objectives que,
evidentment, li passarem totes les que vostè vulgui per aclarir
aquestes afirmacions, que no compartim i no compartim amb la
nostra base documental. I evidentment, tampoc no compartim
el sentit de la seva intervenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura. Sr. Cardona, té
cinc minuts per replicar.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Entenia jo que si agrupava els debats,
els grups que volguessin intervenir per posicionar-se sobre les
esmenes, haurien d’intervenir abans que jo, però no hi ha
problema.

EL SR. PRESIDENT:

Estam en la qüestió incidental amb el conseller.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Ah, perfecte! Doncs, miri, contestant el Sr. Conseller, i
començaré pel final, Sr. Conseller jo no he dit mentides, en tot
cas les diu vostè i li explicaré: veu aquest document? Això és
fotocòpia del llibre que vostès han publicat. I aquí poden
passar dues coses: o que vostè no se n’assabenta o que vostè
acaba de mentir. Perquè miri, a la pàgina 275 d’aquest llibre, que
és l’execució del pressupost de despeses de l’any 2001, a un
apartat que diu: compliment dels objectius prevists per al 2001,
secció 20, Conselleria d’Agricultura i Pesca, el percentatge
d’execució global per capítols d’aquesta secció pressupostària
per a l’any 2001, ha estat la següent: -estic llegint, Sr. Conseller,
prengui nota- “Capítol 7, crèdit definitiu, 8.062.887.922
pessetes; percentatge d’execució, 69%”, Sr. Conseller. Això vol
dir, si vostè fa aquest percentatge li sortiran que vostè no ha
pagat als pagesos, vostè ha privat els pagesos de 2.499.495.000
pessetes.

Però en aquest mateix document, en aquest mateix llibre, a
la pàgina 286, diu, al programa 718B, que és de la Direcció
General de Pesca, diu: “Dins el marc del conveni de
colAlaboració amb la Conselleria de Treball i Formació del Fons
Social Europeu, s’han impartit 19 cursos, no s’han pogut
impartir, totes les previsions, durant el temps d’incorporació del
crèdit”; i es diu que el cost que han gastat vostès són de 21
milions de pessetes, quan hi havia una previsió de 46. I
finalment, a la pàgina 287 d’aquest mateix llibre que vostè nega,
està parlant que el crèdit definitiu que (...) subprograma, pel que
fa al capítol 6, va tenir un nivell d’execució baix, atès que tres
de les accions previstes inicialment, paralització temporal de la
flota, programació de pesca costanera artesanal, amb un crèdit

de 132 milions de pessetes, no es va poder executar. El
percentatge d’execució global dels programes gestionats per la
Direcció General de Pesca són els següents: capítol 6, 54%, Sr.
Conseller. Jo no ment.

I no li havia dit, però com que veig que vostè els papers els
nega, fins i tot els seus, que amb l’avanç de despesa
pressupostària del 2002 vostès, en capítol 7, estan a un 36,80%
d’execució pressupostària. Miri, Sr. Conseller, si es vol girar
veurà el llibre que el Govern de les Illes Balears ha publicat. I
aquí, una de dues: o vostè no se n’assabenta o algú menteix.
Per tant, no me digui a mi que he mentit, estic utilitzant les
seves fonts, les seves fonts, Sr. Conseller. Vostès anuncien i
prometen als pagesos un munt de coses, com les que ha dit allà
dalt, i llavors no compleixen res. I això és el que em sap greu,
cregui’m que em divertiria molt més pujar a la tribuna i poder-li
parlar d’altres coses que no de les que li parl; però vostès estan
enganyant els pagesos i això és el que me sap greu i això és el
que no li accept.

Miri, que me parli de formació agrària i me digui que
nosaltres ho teníem abandonat i vostè ni tan sols és capaç
d’executar el 50% de la misèria que li dóna la Conselleria de
Treball, per l’amor de Déu! I que me digui que fan una escola
agrària que ni té seu ni té res i que simplement són una sèrie de
programes que es feien com abans, per favor, Sr. Conseller. I
que me digui que han donat un gran impuls a l’agricultura
ecològica quan varen desmuntar tot el que estava fet, que era
una modificació pactada amb el Consell Regulador
d’Agricultura Ecològica i que significava tenir una direcció,
pràcticament era una direcció general d’agricultura ecològica a
les Illes Balears. I vostès, el Sr. Mayol i vostè, l’han canviat; i
que ara me diguin que amb el PDR és la primera vegada que
s’afegeixen qüestions d’agricultura ecològica o, millor dit, el
Consell d’Agricultura Integrada, Sr. Conseller, el PDR és d’ara,
de PDR no n’hi havia abans, Sr. Conseller. I que me parlin
d’agricultura integrada, i què han fet? Però si vostès l’únic que
han fet ha estat treure quatre ordres per a quatre cultius
concrets, quatre, no sis, quatre. I venen a presumir d’això i es
neguen a admetre una esmena del Grup Mixt per potenciar
l’agricultura ecològica?

Sr. Conseller, per l’amor de Déu, s’ho faci mirar. I que me
digui que el sector agrari està animat, és possible; miri, és
possible, però sap per què estan animats? Perquè saben que
venen eleccions i vostès se’n van.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona, per la seva intervenció, en nom
del Grup Popular. Sr. Conseller, per tancar la qüestió incidental,
no vol intervenir. Grups que vulguin intervenir? El Sr. Joan
Bosco Gomila, en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista.
Recordi que estam en el debat de totalitat i de globalitat, o sigui
que debatem totes les esmenes, totalitat i globalitat.

(Pausa)
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EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Jo pens que esperar que el PSM faci la mateixa política
agrària que fins ara havia fet el Partit Popular és molt esperar, i
per tant de qualque manera ens alegram que aquest govern hagi
canviat la política agrària que es duia fina ara; perquè creim que
s’havia de redreçar aquesta situació amb actuacions diferents
de les que es feien fins ara. Nosaltres no estam d’acord amb
l’esmena a la totalitat que presenta el Grup Parlamentari Popular
perquè creim que els pressuposts que presenta el Govern, en
matèria d’agricultura, contemplen una sèrie d’actuacions que
són importantíssimes per al món agrari; i moltes d’elles ja les ha
explicat el conseller.

Pel que fa a actuacions en matèria d’agricultura ecològica,
en matèria de fomentar que els estudiants puguin optar per fer
estudis en temes d’agricultura, el conveni que s’ha fet amb la
Universitat per posar una titulació de tècnic mig en matèria
d’agricultura i de jardineria, són actuacions diferents de les que
impulsava fins ara el Partit Popular. Però la més important jo
pens que és el que ha dit el conseller, d’apropar als
consumidors de les illes els productes de les illes, ja sigui del
sector carni, del sector vinícola, del sector fruiter. I açò vol dir
que aquest govern ha treballat i ha treballat bé.

Per altra banda, hem de veure que ens aquests pressuposts
la conselleria de qualque manera manté les inversions previstes
en subvencions dins les explotacions i incrementa les
inversions de manera directa per part de la pròpia conselleria.

Per altra banda, també ha dit el conseller que els 3 milions
d’euros incorporats per a la rehabilitació d’espais turístics, per
tant és un suport més a les explotacions agrícoles i ramaderes
que el Govern impulsa amb doblers propis i amb doblers de la
Unió Europea.

La creació de l’Institut de recerca i formació agrària i
pesquera, o l’Institut per la qualitat alimentària són iniciatives
que mereixen el suport d’aquest parlament i sobretot el suport
d’aquest grup parlamentari, perquè són encertades i demostren
que el Govern es mira el sector primari amb una visió de futur,
amb un esperit de pervivència i, sobretot, perquè funcioni
d’una manera competitiva i no aferrada, any rere any, a les
subvencions, tot i que reconeix que les subvencions són
necessàries per millorar les infraestructures i per modificar
sistemes de producció. Però s’ha de tenir ben clar que l’objectiu
final ha de ser que les explotacions funcionin per la seva
competència i que siguin competitives.

Per altra banda, també, un pressupost de 834.000 euros per
fomentar l’agricultura ecològica integrada, unes mesures de
caire agroambiental adreçades a fomentar les pràctiques
agrícoles respectuoses amb el medi ambient. Hem de destacar
que dins les línies d’ajuts que té el Govern, fomenta i prima
l’agricultura ecològica o les explotacions agràries que
practiquen aquest tipus d’agricultura, perquè hem de tenir en
compte que després de les crisis alimentàries que hi ha hagut
a nivell europeu, el consumidor cada vegada és més exigent a
l’hora d’elegir els seus aliments, i no només es mira la qualitat

final del producte, sinó que també vol saber de quina manera
s’ha produït aquell aliment, i per tant s’ha de garantir la
salubritat, que és una obligació fonamental cap al consumidor,
que evidentment cada vegada té més clar que és important el
producte que es compra però que també és important la manera
en què es produeix aquest producte, i evidentment serà una
qüestió preferent dins la nova política agrària comunitària que
sortirà de l’ampliació de la Unió Europea i, per tant, aquest
govern hi ha de fer i hi fa actuacions.

No m’agradaria passar per alt les alAlusions que ha fet el
portaveu del Partit Popular al tema del Proagro. Ahir s’acusava
al conseller d’Educació i Cultura per part del Partit Popular de
fer inversions que pagarien els nostres fill, i açò és un poc el
que es va fer amb el Proagro. El Proagro va ser un programa
electoralista del Partit Popular, i jo record que l’anualitat del 99
es repartien talons en un acte, no sé si era del Govern o del
Partit Popular, als pagesos de Menorca, i per açò el Proagro a
més es va pagar amb deute, i nosaltres entenem que
l’administració s’endeuti per pagar actuacions -sí, Sr. Cardona,
sí- per pagar actuacions puntuals com pugui ser la sequera,
com pugui ser la tempesta, com puguin ser actuacions de la
llengua blava o de les vaques boges, però no creim que s’hagi
d’endeutar per altres actuacions i molt manco per donar
subvencions. 

Ha parlat també d’estancament de les explotacions. Fa un
parell de setmanes sortia la consellera, en aquest cas a
Menorca, dient que hi havia més caps que mai a la nostra illa i
que el que hi havia hagut era una concentració d’explotacions.
Si un propietari té tres llocs és evident que per treure més
rendiments el que intenta és agrupar aquestes explotacions,
però el producte i la quantitat de caps que se’n treu és molt més
del que se’n treia abans.

I anant a les esmenes parcials que també ha defensat el
portaveu del Grup Parlamentari Popular, jo li vull dir que les
referides a aigües depurades ja sap que el Govern de l’Estat, i
més concretament el Ministeri de Medi Ambient, ha signat un
protocol amb el Govern de les Illes per executar determinats
projectes, i en aquest camí s’està fent feina per part del Govern.
Jo li voldria dir que aquesta mateixa setmana, no sé si era
dilluns o dimarts, es va constituir la comunitat de regants de la
depuradora sud, o que han d’utilitzar l’aigua depurada de la
depuradora sud, i jo li puc dir que fa més de 10 anys que sent
de la reutilització d’aigua depurada d’aquesta depuradora, i ara
s’està fent camí per crear la base per després poder redistribuir
als usuaris, i una passa important era la constitució d’aquesta
comunitat de regants. Per tant la quantitat prevista als
pressuposts s’ajusta a les obres que es preveuen realitzar dins
el 2003 per a la reutilització d’aigües depurades.

Pel que fa a les esmenes 4880, 4881 i 4882, de millora de
l’entorn rural de Menorca, Eivissa i Formentera, i la 4886,
d’agroturisme, són actuacions que estan previstes i que es
p reveuen any rere any dins el Pla de desenvolupament rural de
les Illes Balears, i per tant s’estan executant projectes i les
quantitats que s’incorporen als pressuposts són les destinades
per executar aquests projectes.
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Pel que fa a la 4885 ja es va dir, tant a la compareixença del
conseller com al debat de les esmenes en comissió, que hi ha
una necessitat d’un banc de terres com un organisme que ha de
garantir l’administració, però vostè sap que les conclusions que
hi va haver del Congrés Rural és un objectiu a assolir per
aquest govern, però hem d’admetre que implantar aquesta
actuació sobre el territori en un lloc on la pressió urbanística
sobre el sòl rústic és molt important, és una actuació realment
complexa.

Pel que fa al foment dels fruits secs, també vam tenir una
interpelAlació fa ben poc en aquesta cambra, i la veritat és va...,
o almanco a mi em va quedar clar que era una actuació que
s’havia de demanar que es canviessin els criteris que té la Unió
Europa a l’hora d’ajudar els productors de les Illes Balears, i
que es tinguessin en compte les especificitats de les Illes
Balears. 

Pel que fa a les esmenes 4891, 4892 i 4897, són actuacions
que el Govern ja té pressupostades, són partides que ja
existeixen i nosaltres creim que amb dotació suficient per tirar
endavant, així com també les campanyes de promoció per ajudar
els consells reguladors de les denominacions d’origen, i en
aquestes dues sorprèn que la baixa s’hagi llevat de la
subvenció que anualment ha de donar el Govern per pagar el
deute que vostès havien contret amb AGAMA. 

Per tant no donarem suport a les seves esmenes. Moltes
gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup
PSM-Entesa Nacionalista. El Sr. Cardona, en torn de rèplica, té
la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Gomila, jo li demanaria una
miqueta més d’imaginació. M’ha llegit la resposta del debat que
tenguérem en comissió, és que no m’ha llevat ni una coma.
Miri, jo el podia seguir i no importava escoltar-lo, jo continuava
llegint i ho cantava tot, fins i tot aquest darrer, quan em diu que
ja està prou ben dotat i sobre els consells de regulació... Miri,
la sorpresa sobre la baixa que proposàvem: no se’n recorda que
jo li vaig dir que podia posar vostè la que volgués? No se’n
recorda, Sr. Gomila, que jo li vaig dir que per això no ens
barallaríem?, que si vostè no estava d’acord amb aquesta baixa,
perquè jo m’hagués equivocat, perquè jo ho hagués fet
malament o perquè a vostè no li agradava, pel que vulgui, vostè
em digui aquí mateix quina baixa proposa i jo l’hi firm, ara
mateix, ara l’hi firm. Clar, ja no m’ha parlat d’una baixa pesquera,
potser perquè llavors quan li recorden l’execució ja li preocupa
més. Sr. Diputat, alguna cosa hem de fer.

Que en diguin aquí que no volen fer una aportació o que no
volen consignar una partida per fruits secs quan a BrusselAles,
allí a la foto ben arregladet, el nostre conseller deia que sí
tendria duros, com quedam?, que n’hi ha o que no n’hi ha? És
aquesta la política que vostè deia que havien de canviar? A

vostè no el sorprèn que el PSM..., o vaja, a vostè el sorprèn que
el PP pretengui que el PSM faci una política com la del PP? No.
No, no, Sr. Conseller, jo no li deman que faci una política com
la nostra, només li deman que facin política agrària, miri si és
poca cosa el que li deman, facin alguna cosa. El que no pot ser
és que em vengui a contestar, quan li present una sèrie de
propostes, el mateix que diu en comissió i ni tan sols es miri
quan li argumenten, ni escolta. El que deia al conseller és
perfectament aplicable a vostès: viuen d’esquena a la gent, i
fins que la Unió de Pagesos els estiren les orelles fan tot el
contrari del que vol la gent, i això és el problema que té.

I que em digui que han fet una gran foment de l’agricultura
ecològica integrada! Per això deia al Sr. Buades que no li
acceptava l’esmena, eh? Per això vostès han desfet tot el que
hi havia fet, tot l’organigrama que hi havia fet, tant de
comercialització, que, per cert, això de dir que no hi havia
comercialització en agricultura ecològica, però per favor!, i les
empreses que es varen muntar subvencionades per la
conselleria a les anteriors legislatures?, i ara venir a justificar
que el Proagro era electoralista; durant tres anys, ha estat
electoralista? I aleshores vostès per què va venir el seu
conseller -exconseller, Sr. Mayol- a demanar-me ajuda perquè
l’acompanyàs a BrusselAles per intentar mantenir aquestes
ajudes del Proagro quan ja estava amb un peu a la porta? Per
què han buscat subterfugis per mantenir el mateix sistema
d’ajudes i les mateixes quantitats d’ajudes? Vostès han
mantengut el Proagro perquè si no els pagesos els fotien fora,
i això vostè sap que no és electoralista, el que passa és que
vostès no han tengut la valentia d’assumir una política pròpia,
perquè cada vegada que han obert la boca la gent se’ls ha tirat
en contra. Aquest és el problema que vostè té. I cert que s’ha
fet amb endeutament . Com tenen ara SEMILLA?, o com tenen
ara IBABSA? Molt més endeutades que quan les varen trobar,
molt més. I ja no parl de la comunitat, que qualsevol cosa es fa
a base de crèdits, i em ve a dir que els pagesos no tenen dret a
cobrar un Proagro perquè es paga a base de crèdits? Sr.
Conseller, Sr. Diputat, vostè sap que el seu conseller
d’Agricultura ha repartit els talons del Proagro amb un dirigent
agrari al seu costat?, a Campos. Ja no se’n recorda, d’això? 

Miri, el problema de governar és que moltes vegades un ha
d’anar molt amb seny en el que diu, i a vostè li convendria
assumir que el seu partit està governant agricultura, i per tant
vagi viu en el que diu, vagi molt viu, perquè llavors li pot venir
contra vostè.

Tancament d’explotacions. Sr. Diputat, efectivament, durant
molts d’anys a Mallorca i a Menorca ha anat baixant el nombre
d’explotacions i es mantenien el nombre de caps, que era el que
vostè deia, s’estan reagrupant. Ara han baixat el nombre de
caps i el d’explotacions, i de 100 i busques, 140 i busques, 160
que n’hi havia ara n’hi ha menys de la meitat a Mallorca, i hi ha
molts menys caps de vacum de llet, i això és així agradi o no
agradi, i d’això hi ha un responsable, vostès i ningú més que
vostès, i això és el que no poden amagar. 

I que em digui vostè -que estic completament d’acord- que
hem de buscar una agricultura competitiva, sí, però vostè i jo
sabem perfectament que hi ha un sector agrari que per molt
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competitiu que vulguem que sigui mai no aconseguirem que
pugui ser rendible, i li parl de fruits secs, i li parl de cereals, i li
parl de cultius en general de secà, per regla general. Vostè sap
que això no pot ser, i vostè sap que justament la reforma que fa
la política agrària comuna és precisament d’atribuir una ajuda
directa a aquests sectors precisament perquè puguin viure, i
vostè ve aquí a dir ara que no, que no se’ls ha de dar. Com
l’altra vegada, que en els pressupostos de l’any passat va dir
que aquesta proposta per a ajuda a fruits secs era perquè
volíem una repartidora. No, Sr. Diputat, nosaltres el que volem
és agricultura, i nosaltres el que volem és respecte als pagesos,
i sobretot, sobretot, que allò que es diu es compleixi, i vostès
no compleixen la seva paraula. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona, per la seva intervenció. Sr.
Joan Bosco Gomila, en torn de contrarèplica i per tancar aquest
debat...

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El primer que voldria dir és que no
m’he posicionat sobre l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, com
ha afirmat el Sr. Cardona, només m’he posicionat sobre les del
Grup Parlamentari Popular, i jo l’únic que li he dit, Sr. Cardona,
en el tema del Proagro, és que endeutar-se any rere any per una
qüestió, per una despesa que és una despesa corrent, entenem
que no té sentit, no aquest govern, perquè si es fa cada any és
una despesa corrent, no aquest govern, sinó qualsevol
administració; entenem que aquest govern s’endeuti per ajudar
els pagesos en situacions com les que han patit durant aquests
tres anys, ja pugui ser amb el tema de la llengua blava pel tema
dels bens, amb el tema de les vaques boges o per problemes de
la sequera o dels malbarataments que hi va haver per les
tempestes del novembre passat. Per açò sí que creim que el
Govern es pot endeutar, el Govern i qualsevol administració es
pot endeutar, però per una despesa corrent que es repetirà any
rere any entenem que açò només es va fer per una actuació
electoralista.

Jo no sé si el conseller ha anat a repartir amb un dirigent
sindical subvencions, però allò seu va ser un acte electoral en
un pavelló de Menorca on hi havia tots els dirigents, tots els
dirigents del Partit Popular de Menorca, vostè i el Sr. Matas
repartint talons als pagesos de Menorca, repartint la darrera
anualitat del Proagro que vostès van fer durant el passat
govern. Per tant amb açò nosaltres creim que sí que va ser una
mesura totalment electoralista, aquesta actuació del govern del
Partit Popular, que evidentment nosaltres no repetirem. Moltes
gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila. Sr. Conseller
d’Agricultura, vol tornar obrir una altra petita qüestió
incidental? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr.  President. No, simplement i molt
breument perquè s’ha fet una alAlusió en què es deia que jo
havia anat, crec que s’ha referit a Campos... Perdó?, a Campos
a repartir talons del Proagro devora un dirigent agrari. Jo crec,
Sr. Cardona, que vostè deu estar mal informat, és a dir, sens
dubte està mal informat. Primerament, jo no he repartit mai en la
meva vida cap taló de Proagro a ningú; això li ho puc assegurar.
En segon lloc, el que sí es va fer a Campos fa poques setmanes
va ser la signatura pública d’un conveni amb una associació
que es diu Associació dels nuclis de control lleter, un conveni
per fer front a la salinització i fer possible deixar de regar amb
unes ajudes que vostè coneix, que són ja prou conegudes, i es
va signar aquest conveni, i efectivament es va lliurar la
quantitat, a aquesta associació, no a cap productor individual,
però el que sí li puc assegurar és que jo taló de Proagro no n’he
repartit cap mai. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Cardona, té cinc minuts per
intervenir.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. El Sr. Conseller té l’habilitat de
jugar molt bé amb les paraules. Efectivament, del govern del
pacte no ha pagat ningú cap Proagro, perquè el programa es va
acabar amb el govern del Partit Popular, efectivament. El que ha
passat o el que va passar a partir del 99 és que el govern del
pacte va mantenir el mateix crèdit, va mantenir els mateixos sous
i va mantenir exactament la mateixa política canviant-li el nom,
això sí, perquè qualsevol nom que tengués a veure amb una
cosa del PP no podia ser. Per això els primers anys varen ser
sequeres i ara és qualsevol “virgueria” que els permeti mantenir
aquesta ajuda directa al ramader de vacum de llet. Aquesta és
la qüestió i aquesta és la realitat, i el Sr. Conseller... 

I miri, Sr. Conseller, he volgut ser diplomàtic quan he dit un
dirigent agrari; no era cap dirigent sindical, era un personatge
distingit de Campos, i jo crec que si vaig per aquí el Sr.
Conseller m’entendrà i sabrà perfectament a qui em referesc,
que crec que nomenar-lo aquí és fer-li propaganda que no
necessita, i estava assegut vora vostè a la seva taula, i vostès
pagaven als ramaders aquesta ajuda que popularment, a
Campos i a tot Mallorca, es diu Proagro, i això és així, d’aquesta
manera. Vostè i aquest senyor, i anaven cridant els pagesos un
per un i entregaven el taló. Això era així, els feien el pagament
de l’ajuda, i perfecte, i això jo no li dic ni que sigui electoralista
ni que no, el que dic és que ho ha fet, i ha fotos al Diari de
Mallorca, hi ha fotos... Perquè clar, si fos una expressió, dir “és
que has mentit”, no, no, hi ha fotos, hi ha documents gràfics de
vostè repartint el taló. 

No era el Proalfa a què vostè es referia ara, no, Sr. Conseller,
no, és el Proagro denominat amb una nova denominació i amb
una nova història, però el mateix que hi havia abans i que
enguany vostè a una resposta escrita m’ha dit que ho pagaran,
i utilitzant la mateixa expressió que jo acaba de dir, Proagro. El
que passa és que aquí públicament, molt hàbil i a més li
aplaudesc el gust, ha volgut batejar-lo amb un altre nom. Per
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què?, perquè legalment no pot tenir el mateix nom, està basant-
se en una altra argumentació, però els duros, els mateixos; el
repartiment de pessetes per cap, las mismas, Sr. Conseller, i
vostè vora aquest senyor tots dos juntes, un al qual vostès
mateixos li han dit de tot, sota mà, i l’han encalçat, però amigo,
quan les coses estrenyen, vagi si s’hi posa, al seu costat! I això
vostè ho ha fet i no importa que ho negui, i si li fa vergonya,
doncs miri, vostè mateix, però jo crec que aquestes coses estan
aquí i vostès les han fet.

I respecte a Menorca nosaltres, que jo recordi, no
entregàrem cap taló, però és igual, em va bé que ho hagin dit,
perquè és que justament estan fent exactament el mateix que
vostès estan dient i que vostès tan neguen, exactament el
mateix. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Sr. Conseller, per tancar la
qüestió incidental té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Sí, veig que el Sr. Cardona continua en les seves. Sr.
Cardona, jo no he lliurat mai cap taló del Proagro ni de res
similar, encara que es digui amb un altre nom, ni a Menorca ni
a Mallorca. Perdoni, s’equivoca, vostè menteix. Jo no he lliurat
mai..., sí que he anat a municipis de les Illes Balears, a diferents
municipis, a explicar determinades línies d’ajuda, que potser
sigui al que vostè es refereix, però repetesc que jo no he lliurat,
i és l’afirmació concreta. Jo em pensava que es referia a un fet
recent que era la signatura del seu conveni; la seva intervenció
ho ha precisat i es refereix a una cosa ja de fa dos anys,
aproximadament. En aquesta qüestió a què vostè es refereix jo
no vaig lliurar cap taló de cap ajuda similar al Proagro o a
Prosequera.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura. 

Procedeix ara, en l’ordre del debat, debatre l’esmena 4472,
del Grup Mixt, corresponent al programa 414B, foment del
sector agrari de les Illes Balears, i té la paraula el Sr. Buades, del
Grup Mixt, durant cinc minuts.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, aquesta
esmena que presentam Els Verds de les Illes Balears també té a
veure amb el contingut de la gestió del món rural i de
l’agricultura a les Illes Balears, i creim que també està orientada
a intentar fer veure que és necessari un canvi de direcció en
aquesta política. Nosaltres creim que fa poques setmanes es va
saber que havien desaparegut un terç de pagesos de la
població activa de les Illes Balears; aquesta informació va
passar sense pena ni glòria, com ha passat també amb govern

anterior, és a dir, la pagesia com més anys passen menys gent
productiva té. Això és la dada permanent, és la constant de
l’UCI del sector.

Els pressupostos que maneja Agricultura, a més amb una
gran llibertat d’ús en el sentit que, a diferència de conselleries
com Educació o Medi Ambient, per exemple, els pressupostos
no estan tan agafats, hi ha molt de marge per treballar, abasten
60 milions d’euros en números rodons, una mica menys, però
vaja, vorejant els 60 milions d’euros, i a més en aquesta
legislatura, però continuarà passant a les pròximes i a les
anteriors, hi ha una sèrie de crisis alimentàries importants com
pot ser llengua blava o com pot ser vaques boges, i demà pot
ser qualsevol altra cosa, com ha estat també en el passat, que
demostren que hi ha una preocupació ciutadana important i
també dins el món agrari sobre què estam produint, què estam
menjant, que ens trobam al mercat.

La política europea en el mateix moment ha fet un canvi
aquests darrers anys, i aquest canvi s’ha donat sempre a favor
de dos tipus de coses: una, disminuir la intensitat d’ús del
camp; segona, protegir el camp; i tercera, ambientalitzar-lo.
Aquesta és la nova política, cap a on avança la nova política
europea, que és una política molt preocupada pels factors de
sanitat i de medi ambient i paisatge en general.

Quina és la proposta que feim Els Verds? A nosaltres ens
agradaria millorar aquests pressupostos. Nosaltres tenim, com
deia el Sr. Alorda, una concepció ecologista diferent de la del
PSM però no incompatible, no incompatible, que quedi clar, i
aquesta esmena pretenia observar una millora des del nostre
punt de vista modest, que era dir si no seria bo que d’aquest
programa 714B, de foment de l’agricultura a les Illes Balears, si
no seria bo, complementàriament a moltes altres coses que
vostès i nosaltres demanam, començar a donar prioritat
pressupostària a allò que n’ha de tenir. És a dir, no seria bo
donar el 25%, com a mínim, d’aquest programa en el que afecta
a capítols 6 i 7, d’inversions i transferències, a la promoció de
l’agricultura i la ramaderia ecològiques?

Jo vull recordar que la mitjana de liquidació de
pressupostos en aquesta matèria, en ramaderia zero; a partir
d’enguany sembla que hi haurà alguna cosa sense quantificar,
però en el cas d’agricultura ha vorejat aproximadament els
120.000 euros any per a totes les Balears, amb puntes màximes
de 150.000 euros any per a agricultura ecològica a tot Balears
aquests anys de govern de progrés, igual pràcticament que en
temps del PP. 

Nosaltres creim que una esmena d’aquestes el que faria
seria afectar, no disminuir el pressupost, sinó afectar-lo d’un
25% al programa que ho ha de fer, que és el de foment
d’activitats agràries, i aquest 25% podria suposar
aproximadament 1,9 milions d’euros, uns 300 milions de
p essetes. Jo vull recordar..., amb això ja començaríem a parlar
d’una quantitat important, és a dir, 1,98 milions d’euros anuals
per començar, i només de la conselleria balear, (...) de les
conselleries insulars que tenen transferències a Menorca i
Pitiüses, ja començaria a ser una quantitat important per
promoure aquesta agricultura i a més la ramaderia ecològiques.
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Hem de recordar que aquesta agricultura i ramaderia
evidentment no surt del no res, sinó que per posar-se en marxa
necessita un període de transició important, necessita uns anys
p erquè aquell que és pagès o vulgui fer de pagès i passar d’una
producció basada en la màxima química possible, per dir-ho
d’alguna manera, o fins i tot en l’agricultura integrada, que té
menys química però no deixa de ser una agricultura industrial,
però qui vulgui fer la transició cap a l’agricultura o la ramaderia
ecològica necessitarà un període de transició. Si no hi ha fons
importants per fer això serà impossible, i serà un gerro dins la
política agrària de qualsevol govern, el nostre i qualsevol altre.

Aleshores la intenció d’Els Verds amb aquesta esmena és
animar el conseller i el govern de progrés a fer el canvi en el
món agrari, fer-lo cap a l’ambientalització i proveir els fons que
facin possible aquest canvi de política, perquè si no el resultat
serà el que està passant, que el creixement de nombre
d’explotacions d’agricultura ecològica en temps del pacte és
exactament igual que en temps del PP, és a dir, és l’únic que
creix com a subsector, però a uns nivells baixíssims perquè no
hi ha suport fort, només hi ha declaracions però hi ha poca
política amb contingut, i la política amb contingut vol dir
normativa però sobretot vol dir fons.

En qualsevol cas és una esmena d’aportació, és una esmena
d’afectació. Com vostès saben no la posarem a votació, però
ens agradaria que hi hagués una reflexió profunda cap a on va
la política agrària. Per a nosaltres la política ambiental i la
p olítica agrària són indestriables, la qüestió de la renda, de la
propietat, de l’edificació i de la conservació són una, i des de la
nostra modesta contribució a un debat plural en matèria de
conservació, d’agricultura, de renda i d’edificació, estam
disposats a arribar a acords amb qui sigui.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades, en nom del Grup Mixt. Per fixar
posicions respecte a aquesta esmena, Sr. Joan Bosco Gomila,
en nom del Grup del PSM-Entesa nacionalista.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Malgrat el portaveu del Grup Mixt
hagi dit que no posarà a votació aquesta esmena, m’agradaria
dir el que pensa el PSM sobre el seu contingut, ja que sobre les
formes en vam parlar ahir.

Des del PSM estam totalment d’acord amb el fet que
l’agricultura necessita més recursos que els que pugui aportar
el Govern en aquests moments o, fins i tot, els que ens puguin
arribar des de la Unió Europea, perquè les necessitats del sector
són molt important, però la proposta de la seva esmena no és
incrementar els recursos per a l’agricultura, sinó afectar els
recursos que ja té la Conselleria d’Agricultura i destinar-ne una
part més important a l’agricultura ecològica. Nosaltres estam
d’acord en què els consumidors, i ja ho he dit abans, cada
vegada associen més la qualitat a factors inherents al producte,
i en particular a les condicions de producció; per açò és

important donar suport a l’agricultura ecològica i nosaltres
entenem que des de les partides que té la Conselleria
d’Agricultura açò ja està contemplat i, sobretot, prioritza, a
l’hora d’ajudar les explotacions agràries, que aquestes facin
agricultura ecològica.

Però tan important és donar suport a l’agricultura ecològica
com donar-ne a l’agricultura tradicional perquè millori els seus
sistemes de producció i s’apropi cada vegada més a una
producció ecològica, perquè el canvi a una producció de més
qualitat no s’ha de donar només dins un subsector com el
d’agricultura ecològica que, com vostè ha dit, és molt incipient
dins l’agricultura tradicional, sinó que també s’ha de donar dins
l’agricultura tradicional. Els incentius que puguin venir de la
política agrària comunitària cada vegada seran més coherents
amb aquests objectius de salubritat i qualitat, així com amb les
exigències mediambientals i de sanitat i de benestar, fins i tot
dels animals. Jo pens que en aquest tema hi ha un ampli
consens dins la Unió Europea perquè cada vegada més la
política agrària tengui més en compte aquests objectius que
l’agricultura tradicional tengui una manera de produir molt més
d’acord amb la sanitat i el benestar animal, amb les exigències
mediambientals i amb la salubritat i la qualitat de la producció.

Per tant, a més d’açò a les Illes Balears nosaltres volem
afegir que per al PSM tota l’agricultura té una importància
ecològica perquè ens ajuda a la conservació del patrimoni
natural i del medi ambient i ens ajuda a mantenir el nostre
territori. Per açò afectar una part de les ajudes que pugui donar
el Govern a l’agricultura tradicional per destinar-les a
l’agricultura ecològica no ens sembla el més raonable. Nosaltres
entendríem una alta en aquesta partida, però entenem que hi
hauria d’haver també una baixa i possiblement a altres partides.

La Conselleria d’Agricultura, durant aquests dos anys o
tres, ha fet un esforç molt important per traslladar residus, per
traslladar els mers a la península perquè a les Illes Balears no
disposàvem d’incineració, tot i que la competència de residus
perillosos és d’una altra conselleria; per tant aquesta
conselleria ha hagut d’assumir un sobrecost en les seves
actuacions enfront dels ramaders que no li ha estat compensat
per la manca que hi havia a les Illes Balears de determinades
actuacions en temes de residus. Per tant nosaltres voldríem que
aquesta esmena que vostè presenta no fos d’afectació, sinó
que tingués alguna baixa en una altra conselleria o en altres
programes perquè creim que per a nosaltres l’agricultura
tradicional té una importància, ja li dic, ecològica molt important
per al manteniment del nostre territori, el manteniment del
nostre patrimoni natural i del medi ambient. Moltes gràcies, Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila. Sr. Cardona, té la
paraula per fixar posició.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, com ja vàrem manifestar
en el seu moment en comissió, la postura del Partit Popular era
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la de donar suport a aquesta esmena del Grup Mixt. El que
passa és que potser no ho hem entès bé, però pel que es veu ha
sortit a defensar-la sense que llavors s’hagi de votar. Clar, això
per tant quasi quasi és un debat estèril. El que passa és que val
la pena sentir un contraargument, és a dir, realment el portaveu
del PSM ha dit al Grup Mixt  que no dóna suport a l’esmena
perquè ha de sortir de dins Agricultura; si sortís de Medi
Ambient, que és el que venia a dir, l’assumpte ja aniria bé.

Mirin, jo és que no els duc dins la butxaca, però és que si
fes falta els hi posaria. Escolti, vostès creuen que aquí es pot
venir a dir que ara que la meva conselleria no paga que pagui la
teva? Si realment és important, si realment és seriós, es fa i s’hi
dóna suport perquè no més hi ha un govern. Encara que a
vostès els sembli mentida hi un govern, en aquesta comunitat,
un. 

(Remor de veus)

I aquí en aquest moment resulta que s’ha evidenciat que
això no és així, o que almanco vostès no s’ho creuen. Miri,
l’esmena és bona i si vostès creguessin amb el que diuen li
haurien donat suport, vostè, Sr. Gomila, la va rebutjar en
comissió, vostè la va rebutjar en comissió en nom del Govern
i ara avui ens ha vengut a dir, posant-li la condició al verb, que
si la conselleria a qui ell dóna suport paga va bé. No miri, això
no és així, quan estam parlant de política agrària, si la idea és
bona té el suport i si no és bona no té el suport. Nosaltres li
havíem proposat en el seu moment afegir-li una qüestió, perquè
creim que, dins la nostra modèstia, es podria millorar i era
ampliant l’àmbit. És a dir, en aquest moment és molt important
donar suport d’una manera decidida l’agricultura ecològica,
però ho és tanmateix l’agricultura integrada, per què? Perquè en
aquest moment hi ha sectors com és el sector de cultius
intensius que és molt més difícil la seva transició cap a
l’agricultura ecològica. Per tant, podem dur-les primer a un
sistema d’agricultura integrada i després ja es pot apostar
l’objectiu ecològic. I això és una política adequada i clara en
agricultura i vostès no la tenen i això és allò que és lamentable
i trist. Jo li proposaria al Sr. Buades que s’atrevís a posar
votació a aquesta esmena i també afegís aquesta proposta que
li feim, que a més de ser agricultura integrada, aquesta afecció,
no només es destini a agricultura ecològica, sinó a més a
agricultura integrada. Estic segur que seria una bona
contribució als pressuposts de la Conselleria d’Agricultura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Amb la seva intervenció queda
substanciat aquest debat.

I passam al debat número 22 de totalitat que és la
Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria. Hi ha una esmena
la 4873 presentada pel Grup Parlamentari Popular i té la paraula
per defensar-la el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Un any més senyores i senyors
diputats el Partit Popular presenta l’esmena a la totalitat de la
secció 22. Aquesta és una esmena a la totalitat a la gestió
política de la conselleria i en primer lloc senyores i senyors
diputats presentam, mitjançant aquesta esmena a la totalitat,
com els anys anteriors aquella esmena ja tradicional proposant
que la Direcció general d’Economia estigui a la Conselleria
d’Hisenda. Aquesta és una proposta reiterativa que després de
tres anys i mig de Govern del pacte de progrés agafa encara
més força ja que té els tests i els fets cada dia més ens donen la
raó.

I dos són bàsicament els motius de la nostra demanda. El
primer d’ells és la dispersió de competències en matèria
econòmica dins el pacte, duplicitat d’esforços, de despesa,
disparitat de criteris, contradiccions constants. En definitiva no
existeix una política única, perquè tampoc no existeix un sol
Govern. Cada conselleria, la d’Economia n’és un bon exemple,
va al seu aire segons la seva conveniència, segons els seus
criteris contradient constantment els seus socis del pacte.
Proposam idò que hi hagi un sol centre de presa de decisions,
d’anàlisi i d’opinió i que sigui la Conselleria d’Hisenda perquè
a més Sr. Sampol, no és la primera vegada que li he dit i aquest
és per a mi el motiu més important, vostè Sr. Sampol amb les
seves declaracions i opinions en matèria econòmica no ens
mereix confiança. Em cregui que no és un tema personal, el
Partit Popular Sr. Sampol criticam el seu model d’economia
tancada i les seves insòlites declaracions i propostes. 

Miri Sr. Sampol, la seva proposta per solucionar el tema de
la immigració, la seva solució perquè no en venguin més, em
cregui que és de Guiness. Proposar refredar l’economia,
congelar el Producte Interior Brut, empobrir-nos i en definitiva,
perdre competitivitat és insòlit en un vicepresident econòmic.
No és d’estranyar idò que el conseller d’Hisenda, Sr. Mesquida,
que té una visió més actual i més globalitzadora de l’economia
hagués de sortir al pas i desautoritzant el Sr. Sampol. Una prova
més de les contradiccions del pacte que estava esmentant.
Podríem tal vegada pensar que aquella va ser una proposta
econòmica desafortunada, tenint en compte que va ser a finals
de setembre i en plena crisi turística, però no és així, no és la
primera vegada Sr. Sampol que vostè ha parlat i ha proposat
refredar l’economia. És tot això el que ens preocupa més Sr.
Sampol, la convicció que té vostè de canviar el model
econòmic. Volien menys turistes i ja ho han aconseguit, les Illes
Balears ja no són el primer destí, ho és Catalunya. Volien també
refredar l’economia i em cregui que els refredats aquest hivern
seran de molta consideració.

Sempre s’havia dit que la política econòmica del Govern
balear no incidia dins la bona marxa de l’economia de les Illes
i era degut a altres factors, però no a la política econòmica del
Partit Popular. Avui els tècnics, els analistes de la matèria
asseguren que sí, que incideix dins la nostra economia la
política econòmica del Govern d’aquestes Illes i aquest és
precisament l’explicació del motiu d’haver passat a ser la
comunitat que està a la cua del creixement i a tenir una inflació
més alta de les comunitats autònomes, el 4,3% interanual. És a
dir, que indica clarament, Sr. Sampol, que l’economia va
malament i en dos anys s’ha produït un gir espectacular i
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aquesta desacceleració acompanyada d’aquesta inflació
galopant afecta l’atur, suposa una pèrdua de competitivitat, ens
estam empobrint amb el consegüent desànim general. I clar
quan des del Partit Popular denunciam la política econòmica del
Govern i deim en boca del nostre president el Sr. Jaume Matas
que l’economia balear està en crisi, el Molt Honorable President
l’acusa de fer terrorisme econòmic. Aquesta és la realitat
senyores i senyors diputats.

Miri Sr. Sampol, la seva política en matèria de comerç frena
la competència i és inflacionista. La seva política proteccionista
a ultrança i sobretot intervencionista, a més de a la llarga ser
perjudicial per al sector comerç, encareix els productes,
augmenta els preus perjudicant com quasi sempre el
consumidor. Vostè frena la lliure competència quan no permet
obrir els comerços situats a zones de gran afluència turística els
diumenges i festius des del novembre fins a dia 15 de març.
Però per una altra part autoritza que sí puguin obrir els que
estan a prop d’un mercat tradicional municipal i frena també la
competència quan hi ha comerços que no estan a zones de gran
afluència turística i que tampoc tenen mercat el diumenge, per
tant, no poden obrir. I ara sembla que decideixen reduir les
zones turístiques en lliure horari comercial. I jo li deman, quines
zones i amb quin criteri decidiran si són o no de gran afluència
turística? Pensen respectar la tradició de cada municipi, com els
han demanat les patronals de comerç? Quin és el criteri per
delimitar la proximitat o no dels establiments a un mercat
municipal tradicional? No creu idò Sr. Conseller que és urgent
aprovar el reglament que desenvolupa la Llei 11/2001 de 15 de
juny i que reguli i que aclareixi tots aquests dubtes?

El mateix passa en el tema de les rebaixes. Aquest a més ha
estat un tema polèmic i molt criticat pels comerciants.
Recordaran vostès que la conselleria l’any 2000 va voler
experimentar fixant el període de rebaixes d’estiu, l’inici per a
dia 26 de juliol, amb aquella teoria d’aprofitar la compra
potencial dels turistes el màxim de temps sense rebaixes, sortint
d’aquesta manera del calendari habitual i separant-nos de la
resta d’autonomies de l’Estat espanyol. Desaprofitant idò
d’aquesta manera la publicitat indirecte de l’anunci de les
rebaixes que estaven fent els mitjans de comunicació. I quan es
varen iniciar aquestes rebaixes a Balears a la resta de l’Estat
espanyol ja no s’anunciaven, sense tenir en compte una
vegada més i com quasi sempre, el consumidor i a més frenant
una altra vegada la competència. Allò va ser un fracàs total amb
la protesta generalitzada de tot el sector i aquest any que les
rebaixes han començat dia 15 de juliol les coses no han anat
millor. L’enquesta de PIMECO diu que el 73% de les tendes de
Mallorca manifesten que les rebaixes d’estiu han anat
malament. El petit comerç han demanat que s’avancin les
rebaixes i PIMECO i AFEDECO han admès que el retard de les
rebaixes a de 15 de juliol ha provocat una pèrdua de vendes. 

Per altra banda, avançar les rebaixes implica més
competència del sector, ajustar més per tant, els preus als costs.
Permet també als comerciants practicar polítiques
discriminatòries de preus. Permet també fixar els preus en
relació als articles de moda, per tant, el client esperarà o no les
rebaixes. Però sense competència el sector, sense cap dubte,
serà sempre inflacionista. És evident idò que en aquests temes

la política del Govern hi ha incidit, com també ha incidit la
política del Govern en el sector turístic, dins la marxa de
l’economia i em creguin que d’una forma molt negativa.

Com a contrapunt d’aquestes polítiques el tenim en el
sector industrial, la indústria de transformació i les
exportacions. Exportacions que han anat augmentat d’una
manera espectacular fins l’any 2000, encara que sembla que
l’any 2002 hi ha una disminució important, la xifra ronda sobre
un 10%. Aquí estam parlant del mercat exterior senyores i
senyors diputats, allà on sí funciona la llei de l’oferta i la
demanda, la lliure competitivitat i aquí la política econòmica del
pacte no incideix. No pot, afortunadament, el pacte de progrés
regular el mercat exterior. Són només polítiques de foment, però
molt importants de la nostra indústria tradicional, polítiques de
competitivitat, disseny, moda, imatge, estructura de costs,
relació preu qualitat, noves tecnologies. Polítiques totes elles
que va iniciar i va desenvolupar primerament el Govern anterior
del Partit Popular i que vostès han continuat, és l’herència del
Partit Popular Sr. Sampol. Polítiques i instruments no n’han
suprimit cap ni un, d’aquelles empreses públiques que vostès
deien que havien de suprimir, tot el contrari, n’han creades més.
Per cert, empreses públiques que quan vostès arribaren varen
auditar amb un to amenaçant i que ara, a petició del Partit
Popular, es neguen vostès reiteradament a auditar-les.

A la seva compareixença de pressuposts, Sr. Sampol, em va
assegurar que ens remetria els pressuposts del Centre Europeu
d’empreses innovadores i del consorci Desenvolupament
Econòmic de les Illes Balears. Encara no els hem rebut, no
coneixem per tant, quina és la política i allà on es destinen
aquests 2.553.000 euros que li són transferits. Seguim esperant
els pressuposts Sr. Sampol.

Des del Partit Popular volem denunciar també la creació de
sòl industrial, és ridícul, dues quarterades a Campanet que
quedaran reduïdes en uns 6 o 7.000 metres quadrats. El Sr.
Sampol l’any 99 es va comprometre i va anunciar fer promoció
pública de sòl industrial i l’exemple el tenim a Manacor. El Partit
Socialista s’havia compromès, havia fet campanya que el
polígon de Manacor seria de promoció pública, però serà privat
i ho serà amb els vots a favor del Partit Socialista, Sr. Sampol.
Des del Partit Popular volem denunciar també que no hagi
iniciat encara la construcció del nou recinte firal. Vostè va dir
l’any 99 que assumia un compromís públic que era la
construcció d’un nou recinte, que era difícil però s’hi
comprometia públicament i aquest serà un altre fracàs de la
seva política. Vostè coneix l’interès que tenim des del Partit
Popular, el setembre del 99 ja li demanàvem tenia per ubicar
aquest recinte i és que a més el Partit Popular n’havia fet
campanya electoral. I ara el passat setembre quan tractàvem
aquest tema, vostè em va tractar a mi Sr. Sampol, de sectari
perquè m’interessava per a la construcció d’aquest recinte,
donant a més la culpa a l’Ajuntament de Palma, perquè aquest
no modifica el Pla general en allò que fa referència a la façana
marítima...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Oliver vagi acabant per favor. 
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EL SR. OLIVER I MUT:

Acab Sr. President. És curiós senyores i senyors diputats
que quan no es pot donar la culpa a Madrid, quan no es pot
donar la culpa a en Jaume Matas, la té l’Ajuntament de Palma.
Vostès són immaculats i aquesta és, Sr. Sampol, l’excusa que té
vostè per amagar la vertadera veritat i és que el projecte que
vostès aprovaren, crec recordar d’unes 14 alçades, Unió
Mallorquina hi està en contra. Aquesta és l’excusa que vostè
té per no fer la seva promesa i crec que a més també és l’excusa
d’amagar el seu fracàs.

Tecnoturística Sr. Sampol, tampoc deu interessar que no es
trobi un indret per dur-la a terme, no interessa que es faci el
fòrum del turisme. A vostès no els interessa que es faci cap
debat sobre turisme. El mateix passa a la Fira Didàctica, vostès
només defensen l’ensenyament públic, però això sí per a l’any
que ve, per a l’any 2003 vostès es proposen fer una fira
ecològica, la I Fira de Medi Ambient i Qualitat de Vida i hi
estam d’acord Sr. Sampol i des d’aquí alab la seva iniciativa,
però li he de recordar que aquesta no és una fira eminentment
comercial, pens que aquesta serà una fira més de caràcter lúdic,
una fira per tant, d’aquelles que vostès no havien de fer. Però
clar el Partit Socialista de Mallorca ha de recuperar aquesta
bandera del medi ambient que li prenen Els Verds. Em digui si
no idò, Sr. Sampol, per què la fira ecològica no la subvenciona
la Conselleria de Medi Ambient, quan Fires rep subvencions
d’altres conselleries, com per exemple per dur a terme el Saló
Nàutic o Hàbitat. I clar, per al Partit Socialista de Mallorca
construcció i vaixells per ventura no és la seva política i clar el
medi ambient sí, el medi ambient és una altra cosa, és un tema
segur que molt més llépol i vostès no volen perdre el
protagonisme del medi ambient...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Oliver vagi acabant.

EL SR. OLIVER I MUT:

És evident que per tots aquests motius, Sr. President, el
Partit Popular votarà en contra de la secció 21, votant
evidentment l’esmena a la totalitat que hem presentat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver per la seva intervenció en nom del
Grup Popular. El Sr. Vicepresident del Govern vol obrir una
qüestió incidental i té la paraula per fer-ho. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Oliver, moltes gràcies per la seva intervenció. Comprenc que
aquí hagi de fer més incidència en les diferències polítiques per
justificar una esmena a la totalitat, ara també s’ha passat un
poquet, és a dir si la indústria va bé és gràcies en el Partit

Popular. Ha vengut a dir que no hem tengut temps d’espenyar-
ho. Per tant, intentaré..., vàrem fer una presentació dels
pressuposts davant la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, no
insistir en el tema i em cenyiré a les qüestions que vostè ha
plantejat, intentant clarificar els aspectes que no hi estam
d’acord. 

Bé una vegada més insisteix en què la Direcció general
d’Economia ha d’estar adscrita a la Conselleria d’Hisenda,
curiosament després de dos anys en què l’Administració de
l’Estat ha adoptat una estructura similar. Nosaltres entenem que
precisament la Direcció general d’Economia té unes funcions
d’estudi, de diagnosi, de planificació que va molt bé que estigui
adscrita a l’àrea econòmica, especialment en aquest cas que fa
referència a les polítiques de comerç i indústria. En cap cas això
ha suposat cap duplicitat de la despesa, Sr. Oliver, es va agafar
la Direcció general d’Economia i es va adscriure el personal a la
Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria, sense cap despesa
més, exactament igual que l’Institut Balear d’Estadística. Jo
pens que la gestió que s’ha fet quant a divulgació de
l’estadística, ampliació dels estudis estadístics, la política que
s’ha fet en els fons europeus, és a dir, dins la Direcció general
d’Economia s’ha creat un departament d’assessorament a totes
les direccions generals i administracions públiques de Balears
quant a projectes europeus i crec que està donant un gran
resultat i respectant la seva opinió, el dia que vostès tornin
governar ja adscriuran la Direcció general d’Economia allà on
vulguin. Però aquest Govern pensa que aquesta va ser una
bona solució i està donant bons resultats.

Després vostè ha fet una acusació i és que jo no mereix la
confiança dels sectors econòmics. Bé jo crec que vostè no viu
dins el món real, jo diàriament em reunesc amb les distintes
associacions empresarials, industrials, de comerç, fins i tot de
serveis i hi ha una política que ha presidit les nostres
actuacions i és la recerca del consens. Haurà vist poquíssimes
discrepàncies públiques perquè la nostra teoria és que per
assolir uns objectius polítics és imprescindible implicar tots els
possibles afectats. Li vull clarificar les meves declaracions que
vostè diu que vaig predicar, “refredar l’economia i empobrir-nos
per aturar la immigració”. Jo mai he predicat, mai he afirmat que
haguem d’aturar la immigració, que quedi ben clar i quedi en el
Diari de Sessions. Jo simplement he dit davant reflexions
d’altres polítics que acusaven la immigració del creixement
demogràfic que hem tengut, l’única cosa que he dit és que la
immigració és una conseqüència del nostre model i que mentre
l’economia de les Illes Balears generi, creï més llocs de feina
dels que podem cobrir mitjançant el creixement vegetatiu de la
nostra població, simplement vendran immigrants. Ara s’està
negociant una altra vegada el conveni colAlectiu del sector
agrícola, demanen no sé si uns centenars o milers de
treballadors per al camp perquè aquí no n’hi ha. 

I aquesta és la realitat, l’única cosa que vaig advertir als qui
feien aquestes declaracions és que si volien que hi hagués un
creixement demogràfic inferior, el creixement econòmic no havia
de ser tan accelerat i no hi va haver cap discrepància amb el Sr.
Mesquida. El Sr. Mesquida què va respondre? Textualment
perquè vaig retallar aquestes declaracions i a més em vaig parlar
personalment amb ell. El Sr. Mesquida diu “mirin, si vostè em
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dóna a triar en aquest moment entre un creixement d’un 6% i un
0% em quedaré amb un 3%”. Faig meves aquestes paraules,
què passa? Aquests darrers anys tal vegada hem tengut un
creixement massa accelerat globalment i si miram sector per
sector, vostè coincidirà amb mi que especialment el sector de la
construcció, no sé si era el 99 amb un creixement d’un 12% en
la creació de llocs de feina, això és exagerat. Per tant, tots quan
parlam de creixement sostenible què volem dir? Jo crec que
volem dir que la capacitat de creixement que tenim seria més
important que fos sostinguda en el major número de temps,
sens hipotecar els nostres recursos naturals fràgils i limitats.
Aquest és la qüestió i si es vol treure de context i si es vol
ridiculitzar es pot fer, però vostè que jo el tenc per una persona
rigorosa ha d’entendre les meves explicacions, les compartirà
o no, però per favor no ho girin perquè aquesta és l’explicació
que hi intentat donar moltíssimes vegades. Sobretot vull
insistir, jo mai he predicat que haguem de combatre la
immigració i que haguem de frenar la immigració perquè ni és el
meu estil, ni és la ideologia política del meu partit.

Bé que Catalunya enguany ha crescut en turisme. Ha passat
un fenomen enguany, a Catalunya ha crescut el 17% el turisme
per carretera i per què deu ser? Tal vegada no hi deu tenir res
a veure que una part de la població, una part del turisme té por
a volar després dels atemptats de l’11 de setembre i de la
cadena d’accidents aeris que hem tengut durant el 2002 i
naturalment les destinacions per carretera han augmentat
moltíssim i Canàries i les Illes Balears ha baixat el turisme. No hi
deu tenir res a veure també la carestia del transport aeri, les
tarifes s’han multiplicat. Per cert, en aquest augment de les
tarifes alguna cosa hi tenen a veure les dues taxes que graven
el transport aeri i que vostès que prediquen menys imposts,
però l’han posat des de fa tres anys i enguany per cert tornen
a augmentar un 4%. No afecta això a la competitivitat del
turisme? No encareix el paquet turístic? I vostès enlloc de
declarar d’interès general els vols per permetre un abaratiment
de les tarifes facin tot el contrari, que gravin el transport aeri
precisament en un moment en què el sector aeri travessa
moltíssimes dificultats després de l’11 de setembre. És el
moment de gravar fiscalment un sector quan té problemes
econòmics? Jo crec que és una política equivocada.

Bé acusa també que creix l’atur. Ens passa una cosa,
aquests darrers tres anys a les Illes Balears s’han creat 50.000
llocs de feina, 50.000 llocs de feina Sr. Oliver. Jo crec que és el
període històric que s’han creat més llocs de feina a les Illes
Balears i curiosament creix l’atur. Aleshores què hem de fer?
Hem de créixer indefinidament perquè tenguem atur zero, durant
l’estiu es considera que tenim atur zero. El que passa és que el
flux d’immigració i quan parl d’immigració no em referesc
únicament a la immigració estrangera perquè el 70%
d’immigració que tenim encara prové de l’Estat espanyol i un
80% i busques prové de la Unió Europea i segueixen venint a
les Illes Balears i què passa? Que en aquest moment ve més
gent que llocs de feina que cream. Ara per estudiar la marxa de
l’economia, la dada més objectiva és la creació de llocs de feina
i hi ha hagut una realitat dins el 2002 mes a mes s’han creat més
llocs de feina que el mateix mes de l’any anterior, és a dir, que
encara cream més llocs de feina dels que necessitam per al
creixement vegetatiu de la població. Però com que ve més gent

que llocs de feina que cream ara ens trobam davant aquesta
paradoxa que malgrat crear llocs de feina dels que necessitam
per al nostre creixement poblacional, creix l’atur perquè ve gent
i demanda feina. Aquesta és la realitat, però en cap cas parli de
crisi econòmica Sr. Oliver, perquè ens hem posat d’acord tots
els agents econòmics, començant per la CAEB, la PIMEM i els
sindicat s a afirmar que no hi ha crisi econòmica a els Illes
Balears, s’ha produït una desacceleració i què significa això?
Que no creixem a tanta velocitat, però que seguim creixent.

Passarem al tema del comerç. M’acusen en les polítiques
comercials, per tant, acusa el Parlament perquè va aprovar la
Llei de comerç de les Illes Balears, de provocar la inflació i
frenar la competència, d’atemptar contra la lliure competència.
Bé en aquest moment hi ha dos models clars dins l’Estat, les
polítiques neoliberals que propugna el Sr. Rato i que clarament
adopten les postures i peticions de les grans empreses
multinacionals de la distribució comercial, en festius, en temes
de facilitar la distribució de carburants a grans superfícies
comercials, horaris, i implantació de grans superfícies, etcètera.
I quin és el resultat? Ja ho hem comentat altres vegades,
Madrid enguany tendrà 25 festius oberts, es destrueix el petit
comerç. Bé i què passarà a la llarga a Madrid? Que tal vegada
els ciutadans de Madrid no tendran la possibilitat d’elegir entre
dues formes de comerç. Aquí els ciutadans encara tenen
l’oportunitat d’anar a peu a comprar en el mercat, o el
supermercat de més prop, o a les tendes que tenen més a prop
i tenen la llibertat d’agafar el cotxe i anar-se’n a una gran
superfície comercial. Aleshores el que volem és mantenir
aquesta llibertat, que la gent que vol anar a comprar en cotxe ho
pugui fer, la gent que vol anar a una gran superfície comercial
ho pugi fer, però que tengui l’oportunitat de trobar a les
proximitats del seu domicili comerç que el pugui proveir de tot
el necessari per a la seva vida, sense necessitat d’haver
d’agafar el cotxe. 

I això és un debat molt profund i molt ideològic, perquè fins
i tot ens hi jugam un model de societat, ens hi jugam un model
de ciutat. Aquestes pràctiques han provocat, especialment en
el sud de França que és allà on es va estendre més aquesta
moda de grans empreses de distribució comercial a l’exterior de
les poblacions, hem vist que les ciutats van evolucionat cap a
un model californià de ciutat, allà on per fer qualsevol activitat
lúdica, d’oci, comercial els ciutadans han d’agafar el cotxe
perquè no tenen l’oferta comercial. Nosaltres tenim unes ciutats
mediterrànies, unes ciutats turístiques allà on el comerç no
només compleix una funció econòmica, recordi Sr. Oliver que el
comerç ocupa més treballadors que l’hoteleria, a més compleix
una funció social fa que les ciutats tenguin vida al carrer i això
per a una economia turística és molt important. Mirin fa unes
setmanes firmàrem un conveni, ja té uns anys, entre la Cambra
de Comerç, Conselleria de Turisme, Conselleria d’Economia,
Comerç i Indústria i les delegades a Balears dels majoristes de
viatges TUI i Thomson per promoure o per fer la campanya de
shopping, compres a l'hivern, i vénen molts de turistes a
comprar a les Illes Balears, si desapareix el petit comerç, que
farem la campanya perquè vagin a comprar a grans superfícies
comercials?, hi trobaran exactament el que tenen als seus
països d'origen. Per tant, aquesta és una qüestió que ens
separa en aquest moment, però que pens que aquí és un debat
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ideològic i separa els nostres partits i fins i tot el Govern del
que és l'oposició avui en dia.

I mirin, zones de gran afluència turística, s'ha pres un acord
dins el Consell Assessor de Comerç, per a l'any que ve, per
unanimitat; és a dir, sindicats, associacions de consumidors,
grans patronals i les patronals de petites i mitjanes empreses
han pres un acord respecte dels horaris a les zones de gran
afluència turística. També han pres un acord per unanimitat, per
consens, respecte dels festius. Aleshores, aquí no imposam res,
igualment amb les rebaixes, les associacions de comerciants no
ens han demanat que canviem els períodes de rebaixes. I vostè,
primer, té una postura excessivament mallorquina, perquè
Menorca i Eivissa ens demanen que retardem més encara la
temporada de rebaixes de l'estiu, Menorca i Eivissa ens
demanen que la retardem més. I a Mallorca, l'opinió està
dividida, segons les zones, hi ha mig Mallorca a favor, i mig
Mallorca que hi està, tal vegada, en contra. Ara, a Canàries
tenen el mateix període que nosaltres, per què ho fan? Pel
mateix que nosaltres, perquè en conjunt la despesa turística al
comerç sigui major en temporada de gran afluència turística, i
això tal vegada pot perjudicar els interessos dels consumidors
que hauran de retardar una setmana o dues les seves compres
en rebaixes, però que llavors tenen una climatologia que els
permet que encara el mes de setembre puguin anar a comprar
roba d'estiu en rebaixes, i als comerços si els fas penjar la roba
d'hivern el mes de setembre, no hi ha ningú que hi entri. I la
temporada de rebaixes al final, el segon període va funcionar.
Observi vostè què ha passat d'IPC, l'IPC del mes de setembre a
Balears va ser inferior que al conjunt de l'Estat espanyol, per
què?, l'explicació va ser per la influència de la temporada de
rebaixes. Per tant, la segona quinzena de setembre la gent va
comprar en rebaixes.

Bé, en indústria no ha dit res, i és que per primera vegada
des de fa dos anys, s'ha invertit una tendència història de
destrucció d'indústries i de destrucció de llocs de feines al
sector industrial. Aquí tenc precisament l'enquesta de l'Institut
Nacional d'Estadística, l'enquesta industrial -perdó-, i el 2001 hi
va haver un increment de persones ocupades a la indústria d'un
10,5% a les Illes Balears enfront dels 2,4% que hi va haver a
Espanya. Naturalment, vostès feren coses bé, i nosaltres no
hem suprimit els programes que funcionaven, però n'hem creat
de nous. Hem permès que, especialment, hi hagi una
universalització de les ajudes, de cada vegada hem primat més
les petites empreses i treballadors autònoms, i hem fet uns
programes d'ajuda a la internacionalització que han permès que
petites empreses, moltes vegades petitíssimes empreses, hagin
pogut anar a fires i a missions comercials a nivell internacional.
Hi ha hagut un bon resultat, jo crec que fruit de l'economia
mundial i fruit de l'esforç que han fet les empreses, especialment
del calçat, quant a l'exportació, i el 2002 vivim un fet històric, i
és que per primera vegada en molts anys, jo ara no sé quants
d'anys, el comerç mundial ha davallat, això és inèdit, el comerç
mundial ha baixat, i en aquest moment tenim, a dades del mes
d'agost, una caiguda de els exportacions respecte del mes
d'agost de l'any passat, d'un 8%, però jo ja vaig vaticinar que
pensava que tancaríem l'any amb uns resultats molt similars al
2001, que varen ser bons, sobretot comparats amb el 2000, que
varen ser extraordinàriament bons.

Sòl industrial, en aquest moment hi ha en marxa actuacions
a Campanet, Santa Eugènia i Porreres, amb opcions de compra
fetes i en fase de redacció de projectes i pendent de la
tramitació de les normes subsidiàries, a més de les actuacions
de construcció de naus modulars a es Mercadal i a es Migjorn
de Menorca. A Manacor l'ajuntament opta per la tramitació d'un
polígon privat, cap problema, l'oferiment de la Conselleria
d'Economia, Comerç i Indústria continua vigent, si Manacor vol
una promoció pública de sòl industrial que qualifiqui uns
terrenys, farem una opció de compra, adquirirem els terrenys,
farem l'urbanització, farem la promoció, però necessitam la
colAlaboració de l'Ajuntament de Manacor. Reiter, aquí hi ha el
candidat a la batllia, per desgràcia no li puc desitjar sort a les
eleccions, no vull ser tan hipòcrita, però mantenc l'oferiment.

Tecnoturística, no em digui que no interessa, amb l'esforç
que vàrem fer fa tres anys de jugar-nos el tipus amb aquella
tecnoturística amb carpes a l'aeroport. En aquest moment no hi
ha terrenys disponibles a l'aeroport, cercam una altra ubicació.
Si vostè sap algun lloc on puguem ubicar Tecnoturística, faci-
nos-ho a saber i programarem Tecnoturística dins l'any 2003.

I no em digui que no volem debat. Després de convocar el
Congrés d'Economia, on es debatrà tot el model econòmic de
les Illes Balears, inclòs el model turístic, un debat obert en el
qual els convid a participar, per cert, senyors del Grup Popular,
duim setmanes intentant tenir una reunió amb algun
responsable del Partit Popular per convidar-los a participar en
el Congrés d'Economia. Sàpiguen que l'únic control l'establirà
un comitè científic de persones de prestigi independents, que
avaluaran i acceptaran les comunicacions i ponències en funció
de la seva qualitat. Per tant, prenguin nota i si tenen un
interlocutor, si és que els interessa participar en el Congrés
d'Economia, gustosament els hi convid.

I, finalment, Sr. Oliver, a la Fira Ecològica que la vàrem
presentar conjuntament la consellera de Medi Ambient i jo,
Medi Ambient hi aporta 72.000 euros. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern per la seva
intervenció. Sr. Oliver, té cinc minuts per replicar.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Sampol, aquí del que
parlam és de diferents models econòmics, i jo dic, i no s'ho agafi
com a cosa personal, perquè no he acusat de res, no l'he acusat
de res, sinó del que estic parlant és, i em queix, defens el nostre
model econòmic enfront del seu. I miri, l'adscripció de la
Direcció General d'Economia a Hisenda, és perquè allà hi ha un
conseller d'Hisenda, i jo m'estim més, i ho he dit repetides
vegades, la política més globalitzadora del PSOE que la del
PSM, encara que hi ha moltíssima de diferència de la política
que tenim nosaltres respecte del PSOE. Jo del que em queix, la
crítica que li faig a vostè és aquesta visió que té tan
centralitzadora de l'economia, d'una economia tancada on no hi
ha lliure competència, on amb aquesta defensa a ultrança i amb
aquest intervencionisme que vostè fa, Sr. Sampol, no deixi que
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hi hagi competència i el que provoca és una inflació. No l'he
acusat que no tengués vostè la confiança, que no mereix la
confiança del sector empresarial, no, això no, he dit que vostè
no em mereixia, no ens mereixia la confiança, no els empresaris,
Déu me n'alliber de parlar en boca d'altres persones.

El Sr. Mesquida no el va contradir, bé, jo crec que molt
democràticament, però un bon pinso sí que li va pegar, Sr.
Sampol, quan va sortir del pas dient "home, jo m'estim més
créixer un 3%, que no un 0% que és el que diu el Sr. Sampol".

Vostè, Sr. Sampol, m'acusa que jo li he dit que vostè vol
aturar la immigració. No, no és cert, jo no l'he acusat d'això, el
que sí dic i manifest és que vostè, reiteradament, no, jo no ho
he dit, perdoni, per ventura m'he mal expressat, jo no l'he acusat
d'aturar la immigració, el que va sortir als mitjans de
comunicació era l'excusa que vostè va posar, que ja ho ha
explicat i ho ha dit, jo no l'acús d'això, era refredar l'economia. Jo
em centr no a la immigració, com tampoc no em centraré al
turisme, no reproduiré jo el debat que ja va tenir aquí el Sr.
Flaquer amb el conseller de Turisme. Vostè ha dit en reiterades
ocasions que és partidari de refredar l'economia, em diu que
s'han posat d'acord amb els ens socials i empresarials per dir
que no hi ha crisi, però n'hi ha o no n'hi ha, de crisi? Perquè no
perquè vostès es posin d'acord a dir que no n'hi ha, no n'hi ha,
això no vol dir que no n'hi hagi, perquè si tenim el tema del
creixement a la cua del creixement i tenim l'índex d'inflació més
alt de les comunitats, aquí tothom diu, tots els analistes, no ho
dic jo, diuen que hi ha crisi.

No he defensat ni he parlat en absolut que nosaltres
vulguem ser com la comunitat de Madrid, amb 25 diumenges
oberts, vostè ho sap, nosaltres no hi estam d'acord. El que
constatam i denunciam és que dins el sector comerç hi ha falta
de competència, i aquesta falta de competència que és la que
provoca la conselleria, però dins la llei que tenim en aquests
moments, això és que realment denunciam i això és el que, en
definitiva, fa que vagi malament l'economia i que ho pateixin no
només els comerciants sinó tots els consumidors.

Vostè sap que fa poc que les tres grans superfícies de la via
de cintura estan en mans d'un sol propietari, vostè sap, idò, que
això implica que aquestes tres grans superfícies que es feien la
competència entre elles, avui no se la fan, la qual cosa vol dir
que els preus no baixen tant, sinó que  aquestes tres grans
superfícies conjuntament, amb un únic propietari, han
augmentat els preus i, per tant, l'escaló entre els preus de la
petita empresa i les grans superfícies és més petit. Això ha
beneficiat, sense cap dubte, el petit comerç, però això el que fa
és que no hi hagi aquesta competència i que, per tant, els
productes siguin de cada vegada més cars.

Han arribat a un acord sobre els horaris comercials, zones
de gran afluència turística, m'ha dit que han arribat a un acord,
desconec l'acord per a l'any que ve, si me'l diu li ho agrairé i, si
no, el seu dia ja ho sabré.

Les rebaixes, jo he llegit als mitjans de comunicació que les
patronals PIMECO i AFEDECO han solAlicitat que avancin les
rebaixes. Menorca i Eivissa li demanen que no les retardi, és

clar, a Menorca i a Eivissa no hi ha grans superfícies, demanen
que no les retardi, bé, i si no les retarda què passarà?, idò que
no hi ha competència pels motius que li he dit abans, perquè
ningú no podrà ofertar els seus productes, ningú no podrà fer
discriminació de preus, ningú no podrà dur una política de fixar
preus en funció de la moda, en definitiva, vostè el que fa és
aturar la competència dins el petit i mitjà comerç, i resultarà que
durant els mesos de juny i juliol, hi haurà uns preus alts,
gràcies a la seva política no hi haurà una disminució de preus
dins el petit comerç, gràcies que vostè no permet que hi hagi
competència, perquè vostè el que fa és beneficiar i ajudar la
comoditat que es diu instalAlada, és a dir els que ja hi són, són
còmodes i no volen que hi hagi gent nova que entri que els
pugui fer la competència. Aquesta és la diferència entre la seva
polít ica i la nostra, no que nosaltres vulguem que hi hagi 25
diumenges oberts al comerç.

L'IPC, vostè em diu que el setembre l'IPC ha baixat, i el juliol
i l'agost?, què ha fet? Perquè clar, vostè em diu gràcies a les
rebaixes, però el juliol que no hi havia les rebaixes, què ha fet el
juliol i l'agost?

A la indústria li he dit mil vegades, Sr. Sampol, jo defens les
polítiques que vostès fan en el sector industrial, i em diu que és
ver que han seguit els nostres programes i que també n'han
creat de nous, faltaria, faltaria que vostès, amb tres anys i mig,
i amb aquests pressuposts que tenen ara, comparats amb els
primers pressuposts que tenia el Govern quan jo vaig entrar de
conseller, 48 milions d'euros, faltaria que vostès, amb aquests
doblers, no poguessin posar polítiques en marxa.

El polígon de Manacor, han governat tres anys i mig, vostès
es varen comprometre que seria de promoció pública i és
privada, vostè diu que si l'Ajuntament de Manacor requalifica
uns solars, faran vostès una opció de compra i que després el
construiran. Per què no compra? Compri vostè els terrenys,
compri els terrenys, amb un acord amb l'Ajuntament de
Manacor, i requalifiqui, que l'administració ho pot fer, vostè ho
sap, però vostè s'excusa, tot són excuses.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vagi acabant, per favor.

EL SR. OLIVER I MUT:

Vaig acabant.

L'aeroport exactament el mateix. Diu que no pot fer
Tecnoturística perquè l'aeroport ..., no hi ha altres llocs?, no hi
ha carpes per fer-la?, què és que jo li he de dir com ho ha de
fer? És vostè que governa i la responsabilitat és seva.

Em diu que a la Fira Ecològica hi ha una subvenció de la
Conselleria de Medi Ambient de 72.000 euros, deu ser d'ara,
dins els pressuposts no hi figura. No és estrany, idò, que si, a
més a més, del que està pressupostat, té més ajudes i té més
subvencions de les conselleries, que el compte de Fires i
Congressos sigui bo, perquè, del contrari, segur, que seria amb
dèficit.
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Gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver, per la seva intervenció. El Sr.
Vicepresident del Govern té torn per tancar la qüestió
incidental.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, ara ha parlat clar, Sr. Oliver,
referint-se a la Direcció General d'Economia, no és que prefereixi
que estigui adscrita a la conselleria d'Hisenda, és que prefereix
que la gestioni el PSOE en lloc del PSM. Ja està, li respect
l'opinió. Punt i a part, passem a una altra qüestió.

Sr. Oliver, a mi m'agradaria tenir un debat, a mi em sembla
que he estat molt sincer quan he parlat amb vostè, i crec que
tenim un debat respectuós, no ens hem crispat, parlam com a
persones educades, però jo li deman una cosa, només una cosa,
que debati sobre els arguments que jo pos aquí, no sobre
titulars de diaris, per favor. Jo li he donat una explicació,
aleshores vostè pot estar d'acord o no, el més normal és que
discrepi, però discrepi sobre les afirmacions que jo vaig aquí,
no sobre un titular d'un diari que s'ha tret a un moment
determinat. Jo mai no he propugnat el creixement zero, és a dir,
créixer més moderadament vol dir créixer, no vol dir aturar-se, i
jo he dit creixement del 9, 10%, fins i tot del 6% són creixements
més propis d'economies asiàtiques i no és bo per a les Illes
Balears aquest ritme de creixement, que créixer un 1% per
ventura és massa poc, d'acord. Aleshores, el conseller
d'Hisenda, què diu?, i el conseller d'Economia, què diu? Que
entre el 6 i el 0, tal vegada un 2,5, un 3, un 3,5, seria més positiu,
i així, la capacitat de créixer la podríem administrar durant més
temps. Això seria un creixement més sostenible. I encara podem
afegir altres coses, això es pot matisar, perquè vostè em diu, hi
ha crisi o no hi ha crisi?, des del moment que continuam
creixent, no hi ha crisi, crisi, recessió és quan es destrueixen
llocs de feina, quan es té un creixement negatiu. En aquest
moment, encara tenim un creixement positiu.

Però clar, si ara aquest debat es televisàs en directe,
segurament trobaríem un senyor del comerç, tal vegada un
d'aquests afectats per les obres interminables que hi ha hagut
a l'Ajuntament de Palma, que el 2002 ha perdut un 80% de la
caixa, i diria "aquests, aquests, clar que ells no en tenen, de
crisi, però jo quan faig caixa sí que en tenc, de crisi", i trobarem
tal vegada una altra indústria a la qual les coses no li han anat
bé, és a dir aquest és el problema quan es parla d'estadístiques
i de macroeconomia, al final faràs una enquesta i hi haurà gent
a la qual li haurà anat malament i fins i tot hi haurà gent a la qual
li haurà anat més bé que l'any passat. Ara, en conjunt, si
mantenim unes taxes de creixement positives, no podem parlar
de crisi econòmica. I el que és molt negatiu és fer alarmisme,
perquè l'alarmisme retreu el consum, i no ha estat gens positiu
que cada vegada que ha vengut un alt càrrec de l'administració
de l'Estat hagi dit que aquí no vénen turistes, que aquí el

turisme va malament, que aquí hi ha una crisi econòmica,
perquè, com a mínim, com a mínim als mitjans de comunicació
espanyol on s'ha publicat això, no deu haver ajudat gens que
venguessin turistes espanyols cap a les Illes Balears, no ens
deu haver fet cap favor. Per tant, jo demanaria, amb aquestes
qüestions, una mica més de coneixement.

Bé, el tema d'aturar les grans superfícies comercials genera
inflació, aquesta és la teoria del Sr. Rato. Bé, expliqui-m'ho, idò.
El Sr. Rato acusa, ha acusat Catalunya, en Balears normalment
no hi pensen mai, llevat d'enguany cada vegada que han fet
comentaris turístics, va acusar Catalunya que perquè defensen
els botiguers s'ha generat més inflació. Miri, per curiositat, el
diari El Periódico de dia 17 de desembre, els supermercats
acusen els hípers de pujar els preus, la patronal de
supermercats ASEDAS afirma que els aliments a les grans
superfícies han pujat el 5,4%, i afirmen que faran un estudi
econòmic per contrarestar aquestes opinions de l'administració
de l'estat i del ministre d'Economia. Clar, a mi no m'agrada parlar
de petit comerç-gran superfície, aquí quan parlam d'aquest
model de ciutat, parlam de comerç urbà, és a dir, i em sap greu
haver de fer propaganda aquí, però vaja, tampoc no hi ha massa
consumidors en aquest moment, no és tan nociva una gran
superfície -no diré el nom, au, què vol dir!- instalAlada a l'interior
de la ciutat, com als afores de la ciutat, perquè els afores de la
ciutat treu la gent, obliga anar-hi en cotxe, hem de modificar les
infraestructures viàries, ara aquest centre que s'ha fet a Marratxí
ja ha colAlapsat determinades hores i dies de la setmana
l'autopista i provoca un canvi d'hàbits socials que influeixen
sobre l'urbanisme de les ciutats. Nosaltres no evitam que es
posin cadenes de supermercats, que es posin supermercats
dins l'interior de la ciutat, se'n posen, ara el Mercat de l'Olivar,
els titulars dels llocs, els petits comerciants d'aquest mercat han
signat un conveni amb una gran empresa comercial de la
distribució per instalAlar-hi un supermercat, perquè pensen que
això els reforçarà l'oferta, i l'autoritzarem, aquest supermercat.
No n'autoritzarem, per exemple, un altre de la mateixa
companyia, per cert, que es volia situar davant el Mercat del
Camp Redó. 

Aleshores, on hi ha més lliure competència? Dins un territori
on hi ha tota aquesta oferta, que hi ha grans empreses de
distribució comercial i on es manté el petit comerç, dins un
mercat? Hi ha molta més competència, dins el Mercat de l'Olivar,
del de Santa Catalina, hi ha molta més competència, perquè
veus un parell d'empreses de fruita, de carn, de peix, que miren
el preu del veïnat, els grossos?, pacten els preus, els pacten.
Miri, les cadenes de supermercats acusen els hipermercats
d'haver afavorit la inflació, tot el contrari del que diu el Sr. Rato,
és que les du ben girades de peu.

Bé, quant als horaris comercials, l'acord a les grans zones
d'afluència turística bàsicament l'acord és mantenir els criteris
de l'any anterior, fent una reflexió als ajuntament que no abusin,
hi ha hagut algunes pràctiques abusives, i durant aquest any
estudiarem conjuntament amb tot el sector una proposta de
cara a l'any que ve. 

Insistesc, mirin, des del Govern no hem d'anar a fer polígon
industrials d'esquena als ajuntaments, a Manacor qui ha dut
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urbanisme ha estat el batlle, a més a més d'una manera
unipersonal que ha provocat el que va provocar, i si
l'ajuntament -insistesc- vol la colAlaboració del Govern, de l'IDI
o de Gestur, el que vulguin, no necessàriament ho hem de fer
des de la nostra conselleria, la tendrà per fer una promoció
pública, ara no em digui que comprem uns terrenys sense
consens amb l'ajuntament, perquè qui ha de requalificar és
l'ajuntament. Per tant, l'oferiment de consens, a mi no m'ha
cridat encara cap vegada, el batlle, no m'ha cridat cap vegada,
això és un debat que hem tengut a través dels mitjans de
comunicació, si ens volen, ens trobaran, i això és l'únic que puc
dir, ara, no ens acusi.

Per cert, m'he deixat un tema de la primera intervenció, i és
el tema del recinte firal. Miri, l'altre dia mateix vaig ser a
Menorca i vàrem comprometre inversions importants per acabar
el recinte firal de Maó i fer també un recinte firal important a es
Mercadal. I aquí li dic, en el moment en què la Comissió Insular
d'Urbanisme hagi fet l'aprovació inicial de la modificació del Pla
General de Palma i es mantengui l'edificabilitat de la parcelAla,
contractarem el projecte, de tal manera que dins els primers
mesos de l'any es podria contractar el projecte, amb la voluntat
d'iniciar obres dins l'any 2003. I no ens hem enfrontat amb
ningú, no culp l'Ajuntament de Palma, i, Sr. Oliver, vostè té un
problema auditiu, perquè n'hem parlat diverses vegades en
comissió, anam d'acord amb l'Ajuntament de Palma, per integrar
el projecte de recinte firal dins el projecte de façana marítima de
Palma, li he de dir més clar? Per favor, no torni a insistir en
aquestes qüestions.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern per la seva
intervenció. Per utilitzar un torn en contra de les esmenes, el Sr.
Joan Bosco Gomila, en nom del PSM-Entesa Nacionalista, té la
paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Jo pens que després d'aquest debat,
poques coses hi ha per afegir, però sí que ens agradaria dir que
a la primera intervenció del portaveu del Partit Popular, hem
tengut la sensació que era un debat més de la Llei de comerç,
que un debat de pressuposts, perquè han estat parlant
d'obertura de gran superfície, de zones de gran afluència
turística, i m'ha sorprès, perquè ahir, a la Llei d'acompanyament
es proposava derogar la Llei de l'ecotaxa i la Llei de paritat
electoral i de la Llei de comerç no es va dir res. Nosaltres sí que
estam d'acord amb aquestes actuacions i amb aquesta llei,
sobretot pel que s'ha dit, primer, de mantenir un equilibri entre
els diferents sectors, entre l'industrial, el turístic i el comercial,
i, segon, perquè hem de tenir molt en compte el sector del
comerç com una peça fonamental per al desenvolupament
harmònic de les ciutats i de l'entramat urbà d'aquestes. Per açò,
i ja parlant de xifres, aquest govern dedica 109.000 euros que,
juntament amb el que puguin aportar els ajuntaments per
desenvolupar, millorar i fer plans de millora de zones
comercials, creim que és una iniciativa molt encertada.

També s'ha parlat del tema del foment de les nostres
indústries, em pens que ja ho vaig explicar aquí, la veritat és
que vaig tenir una experiència agradable amb un industrial de
la meva ciutat, quan va dir que feia moltes vegades que
intentava que el Govern el dugués a fires, un petit industrial de
sabates, i que, per fi, aquest govern havia aconseguit dur-l'hi.
Açò havia fet que les comandes que rebia cada any es
multiplicassin i que, quan habitualment, havia d'acabar la
temporada anant a les empreses grosses a demanar per fer-los
una part de la producció, aquesta vegada ha estat ell que ha
pogut donar producció a d'altres empreses. Per tant, hem de dir
que la política que s'està seguint en temes de promoció
industrial i, sobretot, de dur, d'universalitzar aquesta
participació a les fires, no només d'anar-hi amb els grossos,
sinó d'anar-hi també amb els petits, ajuda que la nostra
indústria cada vegada millori, promocioni molt més els seus
productes, sigui més competitiva i sobretot s'obrin nous
mercats. Nosaltres pensam que només per aquestes dues
qüestions i totes les que ja ha debatut amb el Sr. Sampol, són
més que suficients per votar en contra de la seva esmena a la
totalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila. En torn de rèplica,
el Sr. Oliver té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Gomila, miri, jo no he intentat fer
un debat sobre la Llei de comerç, en absolut, sobre la Llei de
comerç, no, jo el que dic i mantenc és que amb la política
econòmica que du aquest govern, es frena la competència i és
una política inflacionista, i això incideix dins l'economia general
de la nostra comunitat. Això és el que he dit, si el petit comerç,
que estic d'acord que està concentrat, tenint en compte, a més,
que Mallorca és petita, i Menorca i Eivissa, també, hi ha molta
competitivitat, i precisament el Govern això no ho permet,
perquè hi ha comerços que poden estar obert s si són dins una
zona de gran influència turística o si tenen un mercat a prop, els
diumenges poden tenir obert, però n'hi ha d'altres que no, n'hi
ha d'altres, els que no són dins una zona de gran afluència
turística o no tenen un mercat a prop, que a més hauríem de
veure què és això de "a prop", 100 metres, 200, 500, 1
quilòmetre, perquè és un concepte que és ben hora que el
reguli amb el reglament, és ben hora que es reguli; jo dic que
aquí no es permet que hi hagi competència perquè un ha de
tenir tancat i l'altre pot tenir obert, i és d'això que em queix, i
aprofit per dir també que aquí han augmentat els preus les
grans superfícies a Balears, a Mallorca concretament, perquè a
Menorca i a Eivissa no n'hi ha, a Mallorca, han augmentat els
preus perquè les de la via de cintura han passat a ser d'un
mateix propietari, i aquí és necessari el consell de la
competència o el consell, crec que és un tribunal, no record ara
el nom que va esmentar el Sr. Conseller, que s'havia de crear,
precisament per poder regular aquest tema. Jo no he dit el
contrari que s'ha volgut dir aquí.

Miri, crec que és anecdòtic, està bé i li donam suport, però
crec que és anecdòtic, Sr. Gomila, que un petit empresari hagi
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pogut anar a una fira dins un estand conjunt de molts
d'empresaris, crec que és anecdòtic, però que vostè em defensi
la política de la conselleria en matèria d'indústria amb aquest
exemple, crec que hi ha exemples molt millors que aquest, de
totes formes a nosaltres ens sembla molt bé, i alabam i estam
contents que els petits empresaris també puguin sortir a fires.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver, per la seva intervenció. En torn
de contrarèplica i per tancar els debats, Sr. Joan Bosco Gomila,
té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Miri, el tema de les grans superfícies
comercials és un tema pactat amb el sector, amb els
ajuntaments, que defineixen quines són les zones i evidentment
que els comerços, entre ells, també es fan la competència. Per
tant, aquest govern no evita la competència entre comerços. Per
altra banda, una qüestió per fomentar la competència entre les
nostres indústries és que totes o la majoria puguin arribar a les
fires, tant nacionals com internacionals. Jo li he posat un
exemple, però n’hi ha més, li he posat l’exemple, he davallat a
l’exemple de casa meva, de Ciutadella, però pot estar segur que
n’hi ha més, perquè vostè ho ha dit, un estant institucional amb
més petits empresaris que segur que la majoria han tingut
aquesta mateixa resposta. Si un d’ells ha aconseguit posar o
pujar els seus petits, segur que n’hi ha hagut molts més que
han pogut pujar els seus petits.

Per tant, totalment d’acord amb la política que du el Govern,
tant en matèria de comerç que, per a nosaltres és molt important
que el comerç serveixi per estructurar les nostres ciutats i que
les nostres ciutats no es buidin perquè la gent va a comprar a
altres llocs, com amb la política de promoció que s’està fent de
les nostres indústries; perquè creim que la primera promoció és
donar a conèixer els nostres productes tant als consumidors de
les Illes Balears com a fora, a l’Estat espanyol i a l’estranger. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila per la seva
intervenció. Passam al debat 23, que serà el darrer d’aquesta
sessió del matí, que és de globalitat, resta d’esmenes del debat
28, ens de dret públic 88, Institut d’Innovació Empresarial de les
Illes Balears. Hi ha esmenes presentades als programes 551A,
estadística i anàlisi conjunta d’economia; programa 721A,
direcció i serveis generals d’indústria; programa 723A,
promoció industrial i tecnològica; programa 724B, promoció i
regulació de l’artesania; programa 763A, ordenació i reforma i
modernització de les estructures comercials i a l’ens de dret
públic 88, a distintes partides.

Per defensar globalment totes aquestes esmenes, el Sr.
Oliver, en nom del Grup Parlamentari Popular, té la paraula per
cinc minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Són unes esmenes molt puntuals. A
les dues primeres el que es proposa és que hi hagi una ajuda
als ajuntaments amb aquesta xarxa que vol crear la conselleria,
d’estadística municipal. Nosaltres pensam idò que és bo que es
duguin polítiques i es comencin ja aquestes polítiques d’ajudar
els ajuntaments amb aquesta segona descentralització, perquè
s’ha de tenir en compte que cada vegada que el Govern
autonòmic...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, agrairia que (...)

EL SR. OLIVER I MUT:

... o el consell insular o el Govern central posen en marxa
alguna llei o algun decret, sempre als ajuntaments els implica
una despesa, encara que petita, haver de fer tramitacions o
haver d’enviar autoritzacions i permisos. Per tant, nosaltres
pensam que seria bo que es donàs una subvenció a les
corporacions, una d’elles per poder establir aquesta xarxa, i una
altra que seria també per ajudar els funcionaris i poder donar
formació als funcionaris que haurien de recopilar i enviar
aquestes dades a la conselleria, i evitar d’aquesta manera
aquesta duplicitat de funcions i duplicitat de costs i anar ja
encaminant aquesta segona descentralització.

Proposam una esmena, també tradicional, d’1.500.000 euros
per a la construcció del recinte firal. I nosaltres pensam que no
s’ha d’esperar que s’aprovi el Pla general de l’Ajuntament de
Palma, aquesta façana marítima. A més a més, pareix ser, pel que
surt als mitjans de comunicació, jo, me creguin, no tenc altra
manera de conèixer les coses, sinó llegint i informant-me
damunt els mitjans i el que surt per la televisió, pareix ser, deia,
que no hi ha unanimitat; pareix ser que Unió Mallorquina no
està d’acord no només amb l’alçada del recinte firal, sinó, a més
a més, que s’ubiqui en aquest solar on el vol fer el conseller.
Miri, de totes formes el Partit Socialista de Mallorca també
governa en el consell insular, idò que agilitin aquest tema, però
jo no entenc per què s’hagi haver de fer un recinte firal tipus els
que es feren a Londres o els que es feren a Paris, que eren uns
grans edificis; però que avui això ja no ho fa ningú. Els recintes
firals avui tots es fan a pavellons i a més a més són modulars i
jo crec que hi ha altres ubicacions. Si esperam, per ventura
seguirem esperant i esperant, però la realitat serà que no
arribarem a tenir mai aquest recinte firal.

Nosaltres demanam també amb una sèrie d’esmenes que se
suprimeixi la transferència que es fa al Centre Europeu
d’Empreses Innovadores i la que també fan al Consorci per al
Desenvolupament Econòmic. I ho feim perquè, reiteradament,
se’ns neguen els pressuposts d’aquests dos consorcis; no sé
fins i tot si se’ns ha arribat a enviar, crec que no, el pressupost
del 2002 i, lògicament, si no coneixem on van aquests doblers
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i quina és l’aplicació d’aquests 2.553.000 euros a què feia
referència abans, nosaltres el que demanam és que aquestes
funcions d’assessorament i creació de noves empreses o les
funcions també de promoció exterior i interior de producte
balear, aquestes funcions que fan aquests dos consorcis les
faci directament la Direcció de Promoció Industrial.

Demanam, com cada any també, una ajuda directa als
artesans i ajudes també a les corporacions locals en matèria
d’artesania. Una perquè els ajuntaments puguin promocionar
els productes artesans que hi ha als seus mercats municipals,
que són moltes vegades els productes que fan els artesans del
propi poble. I una altra que és la promoció dels mercats
tradicionals; és a dir, una per als mercats tradicionals i l’altra per
als productes artesanals que hi pugui haver dins aquest mercat.
Supòs que se’ns aprovarà idò l’esmena 4712, que és una
dotació de 180.000 euros per a la sala de convencions des
Mercadal, atès que aquí s’ha anunciat que es posaria en marxa.

I per al petit comerç, a més a més de tots els programes que
ja hi ha, demanam dues afectacions molt clares de 200.000 i
400.000 euros, respectivament, que és per fer auditories
energètiques; i després per poder subvencionar les inversions
que facin aquests comerços per escometre els resultats
d’aquestes auditories energètiques. Pensam que al petit comerç
no només se l’ha de defensar, però estam en contra que es faci
una protecció a ultrança, nosaltres el que pensam és que al petit
comerç se l’ha d’ajudar molt perquè pugui ser cada vegada més
competitiu. Per aquesta línia estam i no estam només per
defensar el petit comerç amb aquesta, que deia abans,
comoditat instalAlada, sinó dotant-los amb tots els mitjans i tots
els instruments i tots els coneixements perquè cada vegada
puguin ser més especialitzats i a més a més puguin ser més
competitius.

També demanam 1.350.000 euros per a l’adquisició de
terrenys, aquí discrepam amb la filosofia que diu el conseller, la
conselleria; adquisició de terrenys per construir el sòl
industrial, adquirir aquests terrenys i que es requalifiquin,
juntament amb un conveni amb l’ajuntament, no d’esquena a
l’ajuntament. I poder haver-hi aquesta oferta de sòl públic, que
si el 91-92 i fins al 95 hi va haver sòl industrial disponible a un
preu molt bo i que n’hi havia, en aquests moments és evident
que el preu industrial és molt car i, a més a més, no n’hi ha. I tal
com es va comprometre el conseller, el setembre del 99, a fer
promoció pública de sòl industrial, idò que ho compleixi la
conselleria.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver, per la seva intervenció. En torn
de fixació de posicions, el Sr. Joan Bosco Gomila, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Molt breument. Pel que fa a les
esmenes 4696 i 4697, de convenis amb l’administració local per
establir una xarxa d’estadística, ja en vam estar parlant en

comissió, i és que la Llei d’estadística que va aprovar aquest
Parlament preveu que el funcionament de l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears, i serà aquest institut el que ha
de preveure la colAlaboració i la coordinació amb els diferents
municipis.

Pel que fa a les esmenes referides al recinte firal, jo pens que
no fa falta afegir-hi res més. I les 4700, 4702 i 4704, de supressió
del Centre Europeu d’Empreses Innovadores i del Consorci per
al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears, és evident
que no estam d’acord amb la supressió d’aquestes dues
institucions, perquè creim que compleixen una funció important
de suport de l’economia de les nostres illes i evidentment que
tenen uns objectius marcats i que aquests objectius s’han de
complir.

Per altra banda, a la 4701, de suport a la creació de noves
empreses i nous productes, s’ha de dir que a l’eix 3 de
l’Objectiu 2 de la Unió Europea hi ha prevista una inversió per
a aquesta qüestió de més de 50 milions d’euros, en el període
2000-2006.

Pel que fa a les esmenes d’artesania, i me pens que també li
vaig dir en comissió, li vaig dir que el 99 el programa d’artesania
tenia 16 milions de pessetes, és a dir, no arribava a 3.000 euros;
dia 1 de gener del 2000 hi va haver la transferència d’artesania
al Consell Insular de Menorca i al Consell Insular d’Eivissa i
Formentera i en aquests moments el pressupost d’artesania del
Govern de les Illes Balears duplica la previsió que hi havia el 99.
Per tant, l’actuació que fa aquest govern en matèria d’artesania
és moltíssim més important que la que es feia el 99, que
evidentment sempre se’n podria fer molt més i sempre són
insuficients; però del que hem passat del 99 al 2003, si tenim en
compte la transferència als consells insulars de Menorca i
d’Eivissa, és una quantitat prou raonable si veim el que hi havia
el 99.

Pel que fa al suport als mercats tradicionals als ajuntaments,
és una línia d’ajuts que ha creat aquest govern i que fa tres
anys que la té; i que, per a l’any que ve, es preveu el seu
manteniment.

I pel que deia d’auditories energètiques, són actuacions
previstes dins el mateix eix 3 de la Unió Europea, però que són
actuacions que depenen del Govern de l’Estat.

Per tant, no donarem suport a cap de les esmenes que ha
presentat el Grup Parlamentari Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista. Amb la seva intervenció queda
substanciat també el debat de globalitat, el debat número 23.

Procedeix, per tant, que passem a la fase de votació.
L’esmena 3673, al programa 3156, de salut laboral, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, ha estat retirada; el mateix que
l’esmena 4472, al programa 714B, de foment, presentada pel
Grup Mixt, de foment del sector agrari de les Illes Balears. I en
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conseqüència la qüestió que plantejaríem és votar
conjuntament totes les esmenes compreses en els debats fets
avui de matí, que són dels debats 18 al 23, tots dos inclosos.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: 27 vots favorables; 30 en contra. En
conseqüència, queden rebutjades totes aquestes esmenes
debatudes en els debats indicats.

Senyores i senyors diputats, fins a les 17.00 hores, se
suspèn la sessió.
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Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 euros.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 euros.
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