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(El Sr. Vicepresident inicia la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui.

Una volta s’ha produït la renúncia de la secretària i també del

president correspon a un diputat o una diputada del Partit

Popular ocupar la secretaria; en aquest cas serà la diputada Sra.

Carolina Torres.

A continuació els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. PROHENS I VICENS:

Sí, Andreu Prohens substitueix Assumpta Vinent.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sí, Joan Font substitueix Miquel Munar.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Aina Salom.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Rosa Maria Alberdi substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I. Elecció dels càrrecs de president/a i de secretari/ària

de la Mesa de la comissió.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en

l’elecció dels càrrecs de president/presidenta i de

secretari/secretària de la Comissió d’Assumptes Socials com a

conseqüència dels escrits presentats pel Grup Parlamentari

Popular RGE números 2144/05 i 2183/05. 

Passam a l’elecció del president de la Comissió

d’Assumptes Socials d’acord amb l’aplicació anàloga de

l’article 37 del Reglament del Parlament de les Illes Balears i

d’acord amb l’article 40.2 del Reglament. Prec als grups

parlamentaris que facin arribar el nom que proposin per al

càrrec.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, Sr. President, el Grup Popular proposa Maria Anna

López i Oleo.

EL SR. PRESIDENT:

Qualque altre grup fa qualque proposta?

Així idò escriuran el nom del candidat i procedirem a la

votació.

Sr. Lletrat, faci lectura dels noms dels diputats per tal que

dipositin el seu vot a l’urna.

EL SR. LLETRAT:

Sr. Andreu Bosch i Mesquida.

Després si de cas direm els...

Maria Binimelis i Amengual.

Maria José Camps i Orfila.

Sra. Alberdi.

Sra. Carme Feliu.

Sr. Miquel Gascón.

Sr. Miquel Jerez.

Sra. Maria Anna López.

Sra. Mascaró.

Sr. Molina i Fresneda.

Sra. Dolça Mulet.

Sr. Miquel Munar, que el substitueix el Sr. Joan Font.

Sr. Antoni Pastor.

Sr. Miquel Rosselló.

Sra. Rado.

Sra. Torres i Cabañero.

I Sra. Assumpta Vinent, perdó, el Sr. Prohens que la

substitueix.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Efectuat el recompte, el resultat de la votació és el següent:

9 vots per a la diputada Sra. Maria Anna López i Oleo i 7 vots

en blanc.

En conseqüència resulta elegida com a presidenta de la

comissió la Sra. Maria Anna López i Oleo. Prec a l’elegida que

ocupi el seu lloc a la Mesa.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Tot seguit passam a l’elecció del càrrec de secretari de la

Comissió d’Assumptes Socials, d’acord amb l’aplicació

anàloga de l’article 37 del Reglament del Parlament de les Illes

Balears i d’acord amb l’article 40.3 del Reglament. Prec als

grups parlamentaris que facin arribar el nom que proposin per

al càrrec. Grup Parlamentari Popular?



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 11 / 17 de març del 2005 111

 

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, el Grup Parlamentari Popular proposa la Sra. Maria

Binimelis.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari Socialista? No n’hi ha cap més. Sr.

Lletrat, faci lectura dels noms dels diputats per tal que dipositin

el seu vot a l’urna.

EL SR. LLETRAT:

Sr. Andreu Bosch i Mesquida.

Sra. Maria Binimelis.

Sra. Maria José Camps.

Sra. Carme Feliu.

Sr. Miquel Gascón.

Sr. Miquel Àngel Jerez.

Sra. Maria Anna López.

Sra. Joana Lluïsa Mascaró.

Sr. Francesc Molina.

Sra. Dolça Mulet, que no és present.

Sr. Miquel Munar. Sr. Joan Font.

Sr. Antoni Pastor.

Sr. Rosselló.

Sra. Rado.

Sra. Carolina Torres.

I Sr. Prohens.

Perdoni, té raó. Sra. Alberdi per la Sra. Pilar Costa.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Efectuat el recompte, el resultat de la votació és el següent:

a favor de la Sra. Maria Binimelis, 9, i en blanc, 7. En

conseqüència resulta elegida com a secretària de la comissió la

Sra. Maria Binimelis i Amengual. Prec a l’elegida que ocupi el

seu lloc a la Mesa.

Ara suspendríem un minutet la comissió per veure si ha

arribat la consellera i així poder baratar l’ordre del dia, si no els

sap greu. Un minutet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta presidència els proposa una alteració de l’ordre del

dia, d’acord amb l’article 68.2 del Reglament del Parlament, de

manera que el tercer punt de l’ordre del dia, relatiu a les

preguntes números 1869, 1870, 1871 i 1872/05, passi com a

segon punt, i com a tercer punt i darrer la Proposició no de llei

número 776/05. 

Es pot entendre aprovada per assentiment aquesta alteració

de l’ordre del dia o passam a votació? Sí, per assentiment? Per

tant el segon punt de l’ordre del dia serà la resposta a les

preguntes números 1869, 1870, 1871 i 1872/05.

Assisteix l’Hble. Sra. Aina Castillo i Ferrer, consellera de

Salut i Consum, acompanyada per la IlAlustríssima Sra.

Manuela Meseguer Barrios, directora general de Consum i pel

Sr. Miquel Serra, cap de servei d’Educació, Formació i

Informació de la Direcció General de Consum.

III.1) Pregunta RGE núm. 1869/05, de l'Hble. Diputada

Sra. María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa al Reglament (CE) 261/2004, del

Parlament europeu i del Consell d'11 de febrer del 2004, pel

qual s'estableixen normes comunes sobre compensació i

assistència als passatgers aeris (I).

III.2) Pregunta RGE núm. 1870/05, de l'Hble. Diputada

Sra. María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa al Reglament (CE) 261/2004, del

Parlament europeu i del Consell d'11 de febrer del 2004, pel

qual s'estableixen normes comunes sobre compensació i

assistència als passatgers aeris (II).

Per formular la pregunta 1869/05, relativa al Reglament

261/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer

del 2004, pel qual s’estableixen normes comunes sobre

compensació i assistència als passatgers aeris, intervé la

diputada Sra. Camps i Orfila, la seva autora, per un temps de

10 minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de començar m’agradaria

proposar agrupar dues preguntes que tenen el mateix objecte,

si no hi hagués cap inconvenient ni per la presidència ni per la

consellera. Serien la 1869 i la 1870, les dues referides a aquest

reglament de la Comunitat Europea. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part de la presidència no hi ha cap problema. Supòs que

no..., idò endavant.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors

diputats, Sra. Consellera, en primer lloc vull agrair la seva

presència en aquesta comissió, així com la presència dels alts

càrrecs que l’acompanyen, i bé, pas a formular aquestes

preguntes, les dues relatives al reglament europeu que el passat

11 de febrer del 2004 s’aprovà, pel qual s’estableixen normes

comunes de compensació i assistència als passatgers aeris en

cas de negació d’embarcament i de cancelAlació o gran retard
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en els vols, i es deroga el Reglament, també europeu, número

295/91. Aquest reglament va entrar en vigor ara just fa un mes,

dia 17 de febrer, aquí a Espanya.

Els objectius d’aquesta norma són clars, i entre ells hi ha

una major protecció dels viatgers, una major ampliació de

l’àmbit d’aplicació d’aquestes normes de compensació en els

tres casos exposats. Pretén també aquesta norma dissuadir

d’aquestes pràctiques dels retards, de la cancelAlació de vols i

de la denegació d’embarcament les companyies aèries, amb

sancions i conseqüències perjudicials per a aquestes

companyies superiors a les que hi havia establertes fins ara, i

pretén també incrementar, o un punt a destacar és l’atenció als

passatgers menors d’edat que no vagin acompanyats, passatgers

amb problemes de mobilitat i també passatgers invidents.

Crec que és una norma importantíssima per a la nostra

comunitat autònoma per la seva condició d’arxipèlag, ja que

per aquest motiu és quasi per als ciutadans d’aquesta comunitat

una imposició haver d’emprar l’avió per desplaçar-se. És

importantíssim aquest mitjà de transport. Per tant, ja que és un

mitjà de transport habitual entre els ciutadans de la nostra

comunitat i qui més qui menys s’ha trobat qualque vegada que

ha patit un retard, o una cancelAlació, o un overbooking, que és

així com s’anomena la denegació d’embarcament, creim que

aquesta norma és positiva i és més protectora que la que hi

havia fins ara.

Com a responsable vostè de consum a la nostra comunitat

autònoma ens agradaria saber quina valoració fa vostè de les

normes que s’estableixen en aquest reglament del Parlament

Europeu d’11 de febrer del 2004, pel qual s’estableixen les

normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers

aeris en el cas de denegació d’embarcament i de cancelAlació o

gran retard dels vols. I així mateix, que açò seria el contingut

de la segona pregunta que hem agrupat, voldríem saber si pensa

la consellera de Salut i Consum dur a terme algun tipus de

campanya informativa dirigida als ciutadans de les Illes Balears

com a potencials usuaris del transport aeri per tal de donar-los

a conèixer els drets que els reconeix aquesta norma europea i

els procediments per exigir el compliment d’aquests drets en el

cas de produir-se la seva vulneració. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputat. Li contestar l’Hble. Sra. Consellera

de Salut i Consum per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

el primer que vull és agrair precisament l’alteració de l’ordre

del dia, perquè ha estat una qüestió que no me n’havia adonat

que primer hi havia la proposició no de llei, i per tant vull

agrair la seva gentilesa.

I després, Sra. Camps, efectivament vostè ha explicat molt

bé el reglament que va entrar en vigor dia 17 de febrer, en el

qual s’estableixen les normes de compensació i d’assistència

als passatgers aeris en el cas que tenguin qualque problema dels

que vostè ha esmentat. Jo definiria tres problemes principals

que poden aparèixer, que són precisament la denegació

d’embarcament, el que coneixement com overbooking, les

cancelAlacions de vols i els grans retards. És cert que a Balears

ho patim, realment és important i vostè mateixa precisament

com a diputada de l’illa de Menorca probablement ho pateix

més encara, i creim que, bé, idò la regulació que estableix

aquesta reglamentació diríem que és positiva dins el mal

menor. És a dir, com a consellera de Consum el que sí li puc dir

és que no podré acceptar mai, i menys com a consellera de

Consum de les Illes Balears, que es pugui acceptar

l’overbooking, per exemple; el que passa és que és una qüestió

que està legalitzada a nivell europeu perquè està reglamentada

a nivell europeu, i per tant l’hem d’acceptar. Per tant dins

aquestes circumstàncies, tot i que no acceptam l’overbooking,

idò entenem que almanco aquest reglament 261/2004 com a

mínim regula aquestes compensacions als passatgers que han

sofert qualcuna d’aquestes tres circumstàncies i dins aquest

context entenem que com a mínim aquesta regulació és

positiva. Tot i així també li he de dir que des de Consum

intentarem avançar en la línia que pugui desaparèixer

l’overbooking, perquè entenem que tot consumidor o usuari,

millor dit, que hagi comprat un bitllet per viatjar en una

aeronau idò té tot el dret del món a gaudir d’aquell vol.

Respecte a la publicitat que hem fet en aquest sentit o si

pensam fer una campanya de publicitat, li he de dir que tot

d’una que va entrar en vigor aquest reglament nosaltres vàrem

penjar del portal del consumidor tota la informació referent a

aquest reglament per tal que els consumidors i usuaris

poguessin tenir-hi accés i sapiguessin quines compensacions i

quins drets tenien a l’hora de patir qualsevol d’aquestes tres

circumstàncies. Vàrem fer també una nota informativa per a

coneixement més general, i en qualsevol cas aquestes són les

actuacions que hem fet. Jo crec que bé, és una norma prou

coneguda i que en qualsevol cas qualsevol passatger que tengui

problemes pot accedir fàcilment al portal del consumidor i

podrà tenir tota la informació respecte d’això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. En torn de rèplica intervé la Sra. Camps

i Orfila per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estam contents de la valoració que

fa la consellera sobre aquesta normativa perquè, com s’ha dit

i s’ha reiterat, els ciutadans de les Illes Balears són potencials

perjudicats per aquestes actuacions de les companyies aèries.

Compartim que no hauria d’existir aquest tipus d’actuacions,

però està regulada i amb aquesta norma aconseguim que

s’incrementin les indemnitzacions, les reparacions dels drets

vulnerats.

Quant a la campanya informativa, nosaltres li demanàvem

quines actuacions tenia previstes fer perquè consideram que és

molt important que els ciutadans sàpiguen quins són els seus

drets i sàpiguen com exigir-los. I per altra banda també
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entenem que s’hauria de procurar fer una política de consum

més preventiva i no tan reparadora. Amb açò vull dir que crec

que no estaria de més fer algun tipus de recomanacions, com

recomanar els passatgers que arribin a l’aeroport amb prou

temps perquè no siguin víctimes d’aquest overbooking, o que

sàpiguen que en cas de retard o denegació d’embarcament o

cancelAlació la companyia aèria està obligada a donar-los un

formulari, uns documents en els quals s’expliquen els seus

drets, quin són els drets que poden exigir, quines

indemnitzacions poden rebre, o compensacions d’altre tipus,

com per exemple que les indemnitzacions han de ser en efectiu

o en un xec, i només en cas que es negociï així amb el passatger

podrà ser amb altres tipus de compensacions.

Entenem que s’haurien de fer més campanyes informatives,

també dirigides a la gent gran i sobretot a la gent més jove. El

portal del consumidor hem pogut consultar-lo i, efectivament,

allà hi ha tota aquesta informació, però així i tot creim que és

insuficient perquè no arriba a tothom, no tothom entra dins el

portal del consumidor a veure quines novetats hi ha ara, aquest

mes o aquesta setmana. La nota informativa també l’hem vista,

també vam veure a premsa, arrel d’una altra notícia, que deia

que “el Govern ha comunicado también que está decidido a

instruir y sancionar las infracciones que cometan las

aerolíneas por overbooking, cancelación o retraso de vuelos”.

És el que li deia abans: crec que no només s’ha de procurar fer

una política reparadora sinó preventiva; per tant creim

importantíssim que es facin campanyes i més quan, per

exemple, en ocasió del retorn del 5% del descompte de resident

hem vist planes senceres de diaris en què s’informava els

usuaris de com ho havien de fer poder solAlicitar aquest retorn

del 5% i en canvi, a pesar de ser una normativa coneguda, la

gent sap que té drets quan és a l’aeroport, quan no el deixen

embarcar o quan hi ha un gran retard, emperò no sap

exactament quins són els seus drets ni com exigir-los.

Per tant li demanaríem que prengués més consciència

d’aquestes situacions i que en bé dels ciutadans d’aquestes illes

es fessin més campanyes i s’intentés prevenir la potencial

vulneració dels drets dels nostres ciutadans. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Camps. En torn de contrarèplica intervé la Sra.

Consellera de Salut i Consum per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Camps, jo estic d’acord

amb vostè que s’ha de fer una política probablement també

preventiva en matèria de consum, i no només reparadora o una

mica cercant la sanció. Jo crec que així ho feim des de la

Direcció General de Consum; de fet duim endavant actuacions

bastant important i fins i tot ens hem significat a nivell nacional

com la comunitat que més alertes en consum per exemple ha

detectat. Jo entenc que això sí té una perspectiva preventiva, a

part de la perspectiva reparadora.

El problema és que en aquest cas concret de l’overbooking,

la cancelAlació avançada o el retard greu en els vols és difícil

fer una política de consum preventiva, és a dir, hi ha una

informació, estic d’acord, de cara als consumidors i podem

valorar fer una campanya mediàtica en els mitjans de

comunicació, el que passa és que a vegades el que fas és

valorar si el missatge ha arribat de manera adient al ciutadà o

no, i com que ha estat un problema que no només a nivell local

sinó també a nivell nacional ha tengut ressò mediàtic, entenem

que amb la pàgina web, la nota informativa que vàrem fer i

després també una sèrie d’actuacions que la directora general

de Consum -que avui m’acompanya- va traslladar a la comissió

preparatòria de la mesa sectorial de Consum, com és el fet

d’elevar aquesta qüestió a la mesa sectorial per debatre-la amb

la ministra, sobretot aquelles qüestions que més poden afectar

els consumidors i usuaris. 

Però en qualsevol cas el que li deia és que en aquest cas és

difícil fer una política preventiva perquè és legal aquesta

actuació. Per tant nosaltres no podem prevenir aquestes

situacions, és a dir, es donaran. Jo mateixa he patit

overbooking, i li puc assegurar que és el més desagradable que

existeix, i sobretot si has de fer feina, tens una reunió, l’has de

fer, i més si a sobre és per vacances i tens tres dies i

l’overbooking t’obliga a anulAlar un dia i mig d’aquest viatge,

i a sobre tot el que tens contractat. En aquest sentit li puc

assegurar de què estic parlant i per tant crec que puc saber una

mica cap on hem d’anar.

Jo pens sincerament que hem de treballar, com li deia,

perquè l’overbooking no existeixi, sobretot a una comunitat

insular com la nostra crec que hem de fer força perquè això

sigui així i així ho traslladarem a la mesa sectorial, també,

perquè des del ministeri es pugui fer la força oportuna. Crec

també que dins el mal menor, com li deia, les compensacions

que s’han regulat estan bé, com a mínim superen també bastant

les que hi havia estipulades i a més contemplen una mica més

la protecció del consumidor. I crec també que la informació és

prou suficient; és a dir, poden accedir al portal del consumidor,

poden telefonar, en el 5%, al qual vostè feia referència, hi havia

un telèfon, també, que era el general de la Direcció General de

Consum, on rebem cridades de tot tipus. Per tant jo entenc que

la informació ha arribat al consumidor, però en qualsevol cas

si notàssim que hi ha una manca d’informació lògicament

també faríem una actuació superior.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera.

III.3) Pregunta RGE núm. 1871/05, de l'Hble. Diputada

Sra. María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a avanç del descompte del 5% en el

transport aeri.

Per formular la pregunta 1871/05, relativa a avançament del

descompte del 5% en el transport aeri, intervé la Sra. Camps i

Orfila, la seva autora, per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, la finalitat

d’aquesta pregunta és conèixer quines actuacions pensa dur a
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terme la consellera de Salut i Consum per tal de reparar la

vulneració dels drets dels usuaris del transport aeri que han

sofert alguns ciutadans de les Illes Balears en solAlicitar el

descompte del 5% per a residents que ha avançat el Govern

balear.

Aquesta pregunta ve a ser una continuació de la pregunta

que es va formular el passat dimarts a la sessió plenària també

sobre aquest mateix tema. La consellera va dir que no tenia

coneixement que en relació a aquest pagament del 5% que ha

duit a terme el Govern balear s’hagués produït cap vulneració

dels drets dels usuaris que l’han solAlicitat, ja que en aquest

sentit la Direcció General de Consum no havia rebut cap tipus

de queixa en relació a aquest 5%. Bé, desconeix aquesta

diputada aquest fet, però si la consellera ens diu que no s’ha

rebut cap reclamació idò la creurem, no tenim per què no

creure-la. Ara bé, el que sí li puc assegurar és que aquestes

vulneracions s’han produït realment, s’han produït de fet. Ja ho

vaig explicar quan vaig formular la pregunta en el plenari; així

mateix vaig posar un exemple que vaig creure aclaridor de com

havia tengut coneixement aquesta diputada que s’havien

produït aquestes vulneracions, i en alguns casos el retorn

d’aquest 5% no s’ha fet de forma correcta, sobretot en aquests

vols amb escala a la península, que per algunes oficines

pagadores no s’han considerat vols directes des de l’origen fins

a la destinació del trajecte i s’ha fet com una espècie de mitjana

també incorrecta, perquè l’import total del bitllet s’ha dividit

segons les escales efectuades i s’ha aplicat només allà damunt

aquest 5%.

És clar que l’entitat pagadora s’ha limitat a donar

compliment a les instruccions rebudes per part del Govern en

aquest pagament que s’ha realitzat, i crec sincerament que són

aquestes instruccions les que s’han donat de forma equivocada

o incompleta i les que han provocat aquests errors en el

moment del pagament. Les instruccions donades han estat molt

generals, es feia referència al fet que un bitllet aeri que dugués

les claus BI o BP eren aquells que havien de ser indemnitzats,

o pagat aquest 5% perquè açò era allò que demostrava que

aquest bitllet havia estat adquirit, havia estat utilitzat per un

resident a les Illes Balears, que són els que tenen el dret a

percebre aquest 5%, i no contemplaven cada cas concret que en

la realitat es podia donar. Per tant, açò ha donat lloc a

interpretacions incorrectes d’aquestes sigles i per tant, s’ha

pagat de forma incorrecte aquest 5%.

Consideram que açò ha donat peu a situacions iguales, els

ciutadans que tenien un dret determinat igual per haver realitzat

un trajecte se’ls ha tractat de manera diferent. Per tant,

nosaltres entenem que aquí hi ha hagut una vulneració dels seus

drets. Fins i tot me consta que les respostes que les diferents

oficines pagadores han rebut per part del Govern a les

qüestions que han anat plantejant al llarg d’aquest temps que

s’ha anat pagant aquest 5%, no han estat sempre les mateixes.

Tal vegada no hi hagi hagut reclamacions a la conselleria, però

també crec que aquest fet se pot haver donat, no perquè no hi

hagi hagut vulneracions de dret, sinó pel desconeixement dels

ciutadans. En l’exemple mateix queda reflectit que no tothom

té perquè saber si un vol de Menorca-Barcelona-Granada es

considera un vol directe o no a efectes del descompte de

residents. És a dir, que molts de ciutadans no sabien ben bé què

és el que se’ls estava pagant. De qualsevol manera i malgrat no

s’hagin produït aquestes reclamacions, m’imagin que el Govern

quan repassi la documentació que han aportat els ciutadans que

han solAlicitat aquest 5%, la Conselleria de Salut i Consum

podrà constatar que efectivament s’han produït aquestes

irregularitats en el pagament.

Així a la pregunta que he formulat inicialment, hi podríem

afegir que quan la conselleria constati, si així ho fa, que hi ha

hagut aquestes irregularitats, malgrat no s’hagin produït les

reclamacions, quines actuacions pensa dur a terme per reparar

aquestes vulneracions que s’han produït. Consideram que és

greu que se produeixin aquest tipus de vulneracions, però creim

que encara és més greu que se produeixin des del Govern, quan

és el Govern el que paga o el que posa aquest 5% i que no

pagui a tothom per igual. Per tant, la pregunta és si una volta

detectades aquestes irregularitats es repararan? Qui els

indemnitzarà? I com s’indemnitzaran?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Camps. Li contesta l’Hble. Sra. Consellera de

Salut i Consum per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Camps, li agraesc molt el to

de la seva pregunta, de veres, però m’ha de permetre que li

digui una cosa, i li ho dic en un bon to i fins i tot amb un esperit

constructiu. La millor manera de no perjudicar els drets dels

consumidors i usuaris en aquest sentit era posar el 38% del

descompte dia 1 de gener, com havia promès el Govern. I en

aquest cas el que hem hagut de fer nosaltres des del Govern

balear ha estat precisament per protegir els drets dels nostres

consumidors i usuaris perquè ho hem dit a l’anterior pregunta.

S’ha dit que precisament a Balears tenim una circumstància

especial que és la insularitat i que fa que no ens quedi més

remei que agafar el transport aeri. I precisament en atenció

d’aquestes circumstàncies especials i conscients de què els

nostres ciutadans patien la injustícia de què per una banda el

Govern del Sr. Rodríguez Zapatero havia dit que dia 1 de gener

augmentaria el descompte aeri del 33 al 38% i en el mes de

febrer encara no ho havia fet perquè simplement s’havia oblidat

de fer la normativa corresponent. El Govern balear va decidir

avançar aquesta diferència del 5%.

Jo entenc i li ho dic perquè així ho entenc i de fet així ho

han entès els serveis de la Direcció General de Consum, que no

hi ha hagut cap vulneració dels drets dels consumidors i usuaris

i per tant, no podem contemplar la possibilitat de (...) perquè

entenem que no n’hi ha hagut i per dues raons. Una, perquè no

hi ha hagut reclamacions, li ho vaig dir dimarts a la sessió

plenària, no n’hi ha hagut, o com a mínim així m’ho traslladen

des de la Direcció General de Consum i he d’entendre

lògicament que ha estat així perquè hem duit un registre fins i

tot de les cridades que s’han fet en aquest sentit, han estat més

de 500 persones demanant informació. Per tant, no ens consta

cap reclamació. I per altra banda perquè la idea era que l’entitat

bancària, en aquest cas Sa Nostra, pogués avançar totes

aquelles circumstàncies que fossin possible de reparar perquè
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enteníem que s’havia comès un greuge molt important, una

injustícia cap als nostres ciutadans. Per tant, Sa Nostra, sempre

i quan s’acredités, lògicament, segons la normativa que aquella

persona havia viatjat havia d’abonar el 5% corresponent. De fet

a l’aplicació pràctica d’aquesta reglamentació ens vàrem

assabentar que hi havia certs problemes amb els bitllets

electrònics i juntament amb el conseller d’Economia i Hisenda

ens vàrem posar d’acord en el sentit de què si alguna persona

tenia algun problema a qualsevol oficina de Sa Nostra, en

aquest sentit podia venir a la Direcció General de Consum i les

persones que estaven allà estarien, evidentment, instruïdes per

tal de poder mitjançar i veure si aquella persona tenia dret a

rebre aquest 5% o no.

Per tant, jo crec que des del Govern el que hem fet ha estat,

primer solucionar una injustícia provocada pel Sr. Rodríguez

Zapatero, se va oblidar de fer la normativa per passar el

descompte aeri del 33 al 38%. I segon, el que hem fet ha estat

mirar d’instrumentar el millor possible aquest sistema. Que hi

pot haver alguna situació allà on hi ha hagut errades, sí,

lògicament no tothom és perfecte i lògicament hi pot haver

errades en la seva aplicació. Però ja li dic, hem intentat que

quan hi hagués una errada d’aquest tipus a una oficina concreta,

poguessin venir a la Direcció General de Consum i així

tramitar-ho. Així ho vàrem anunciar i així ho hem fet. Per tant,

entenem de veres Sra. Camps que no hi ha hagut cap vulneració

dels drets dels consumidors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé la Sra.

Camps i Orfila per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, no podem

compartir amb vostè les seves explicacions perquè entenem que

l’avanç d’aquest 5% del descompte, de cap manera ve a

solucionar cap tipus d’injustícia perquè precisament

consideram que aquesta injustícia consideram que no s’ha

produït.

Jo li feia una pregunta referent a la vulneració que han patit

uns ciutadans per un sistema de pagament, o per un abonament

que ha posat en marxa el Govern balear. S’ha constatat que hi

ha hagut una sèrie de vulneracions d’aquests drets. I li

demanaria, perdoni’m l’expressió, que no mescli ous amb

caragols, açò ho deim molt a Menorca, i no eludeixi les seves

responsabilitats. Estic rallant d’unes vulneracions que provenen

del Govern i vostè me diu que els ciutadans balears havien

sofert una greu injustícia perquè no s’havia aplicat el 38%

promès pel Govern central. El Govern central va dir que

s’incrementaria aquest 5% en el descompte de resident, se

passaria del 33 al 38% a partir de dia 1 de gener. I així s’ha fet,

és que no hi ha més problema ni més volta de fulla. No s’ha

vulnerat cap dret dels ciutadans de les Illes Balears en aquest

sentit perquè la normativa que precisament estableix aquest pas

del 33 al 38%, estableix un règim transitori correcte i eficaç en

aquest sentit. Per tant, no té perquè produir-se cap vulneració

dels drets dels ciutadans en aquest sentit. Es va prometre que

des de dia 1 de gener s’aplicaria aquest descompte i així ho ha

fet el Govern.

Creim que qui ha creat confusió i ha contribuït de forma

involuntària, encara que s’hagi fet amb la millor voluntat del

món i de la millor manera possible, no ho dubtam, a què els

ciutadans no hagin rebut correctament l’abonament d’aquest

descompte, quan ha estat el Govern balear el que ha proposat

aquest retornament. Creim que els doblers invertits en la

publicitat perquè els ciutadans de les Illes Balears poguessin

cobrar un mes abans de fer-ho si açò ho hagués pagat l’Estat,

aquest 5% pagat de més des de dia 1 de gener, tampoc no ha

estat eficaç, donat que molts d’aquests ciutadans que han anat

a solAlicitar l’abonament del 5% han hagut d’anar varies

vegades a les oficines pagadores perquè la informació

apareguda als mitjans de comunicació per part del Govern ha

estat sempre insuficient. I sobretot també hi ha hagut molts de

problemes, vostè ho ha dit, en el tema dels bitllets emesos de

forma electrònica i que molts dels usuaris han hagut d’anar a

les seves agències de viatge, pagar la taxa corresponent perquè

els tornessin fer el printer de la seva reserva del seu bitllet.

Entenem que vostè té responsabilitats en consum i volem

que reconegui que hi ha hagut una sèrie d’errors en aquest

retornament del 5% i que protegeixi els drets dels consumidors

i que aquí s’han vist vulnerats els seus drets. Per açò ens

agradaria que ens contestés que si es detecten..., si vostè

considera que realment s’han produït aquestes irregularitats

pensa indemnitzar, o reparar d’alguna manera els ciutadans que

l’han patida.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Camps. En torn de contrarèplica intervé

l’Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum Sra. Aina Castillo

per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Camps, precisament exercint

les meves competències com a consellera de Consum, li dic que

precisament els ciutadans de les Illes Balears han patit aquesta

injustícia, aquesta discriminació, o aquest menyspreu per part

del Govern central. Si bé és cert que la normativa s’ha fet amb

efectes retroactius, els ciutadans han hagut d’avançar aquests

doblers. 

Per tant, nosaltres des del Govern de les Illes Balears hem

volgut estar al costat dels nostres ciutadans perquè enteníem

que si el Govern havia promès que des de dia 1 de gener estaria

regulada la normativa que pugés el descompti aeri del 33 al

38%, tenien dret a no haver ni d’avançar aquestes quantitats,

vàrem reaccionar, com pertoca a un Govern preocupat pels seus

ciutadans, vàrem reaccionar ràpidament i vàrem dir, molt bé,

com que no sabem quan el ministeri regularà aquesta

normativa, perquè al final ho ha fet dins el mes de febrer i ho

ha fet probablement perquè s’ha donat compte que el Govern

de les Illes Balears ha reaccionat. Però en aquell moment no ho

tenien clar, li puc assegurar Sra. Camps que no sabien si

vendria la normativa en el mes de febrer, o tal vegada vendria

el mes de desembre i el que hem volgut fer i jo particularment
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com a consellera de Consum és precisament estar al costat dels

consumidors i usuaris de les nostres illes i avançar aquest 5%.

Si hi ha hagut alguna errada la compensarem? Lògicament

Sra. Camps, el que passa que jo ja li he dit que no hem tengut

cap reclamació i nosaltres sense reclamació no podem actuar en

aquest sentit, perquè no ens consta que hi hagi hagut cap

errada. Què n’hi haurà hagut? Ja li he dit abans que

probablement perquè ningú és perfecte. Però en el cas de què

se pugui demostrar que hi ha hagut aquesta complicació allò

que se farà serà tramitar-se a través de la Direcció General de

Consum que és la competent en la matèria i si de la instrucció

o de l’expedient que se dugui endavant a la Direcció General

de Consum, se dedueix que hi ha una obligació d’indemnitzar

o de reparar en qualsevol altre sentit, lògicament se farà, perquè

lògicament són les funcions de la Direcció General de Consum.

Però en qualsevol cas Sra. Camps li repetesc, jo crec que el

Govern el que ha fet ha estat estar al costat dels ciutadans, li ho

dic sincerament. Ara no ens consta que hi hagi hagut cap

errada, nosaltres hem aplicat la normativa, la normativa estatal

que no és la del Govern balear, estableix clarament on s’ha

d’aplicar aquest percentatge, el 33% en aquesta normativa, ara

38% i és allà on s’ha aplicat el 5% diferencial als trajectes

directes entre la comunitat i la resta del territori nacional. I

quan te defineix el trajecte directe, te diu que s’entén quan hi

hagi hagut una escala, sempre i quan no superi les 12 hores, o

sigui per una qüestió tècnica. Aquest criteri és el mateix que

s’ha emprat a l’hora d’aplicar el 5%. Per tant, hem aplicat el

mateix criteri que té el ministeri. Per això entenem que si vostè

diu que s’ha perjudicat als ciutadans amb la nostra intervenció,

entenc que també a través de l’aplicació d’aquest reial decret

també s’ha estat perjudicant als ciutadans.

En qualsevol cas dir-li que nosaltres hem estat a temps, hem

estat al costat dels ciutadans, cosa que vostès han callat, han

piulat perquè precisament havien de protegir el seu Govern. Jo

els puc entendre, però no ho compartesc, evidentment. I jo

lògicament he exercit les meves competències com a consellera

de Consum.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera.

III.4) Pregunta RGE núm. 1872/05, de l'Hble. Diputada

Sra. María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari

Socialista,  relativa a recàrrec per l'emissió dels bitllets

d'avió.

I finalment per formular la pregunta 1872/05, relativa a

recàrrec per l’emissió dels bitllets d’avió intervé la Sra. Camps

i Orfila, autora de la mateixa, per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En relació a aquesta darrera

pregunta que formulam avui, és necessari recordar que en el

primer ple d’aquest període de sessions aquesta diputada ja va

formular una pregunta en relació a aquest mateix tema per

conèixer quines actuacions tenia previstes dur a terme la

Conselleria de Salut i Consum en relació a l’increment per part

de diferents companyies aèries, a partir del passat 1 de gener

del 2005 del recàrrec per l’emissió de bitllets d’avió, donat que

aquest recàrrec incrementa el preu final del bitllet i perjudica

greument els consumidors de les Illes Balears.

Per la configuració geogràfica de la nostra comunitat

autònoma, molts de ciutadans de les Illes Balears es veuen, ja

ho he dit abans també, obligats a utilitzar l’avió com a mitjà de

transport, donat que no tenen l’opció d’utilitzar-ne cap altre pel

tipus de desplaçament que volen realitzar. Així l’establiment

d’un recàrrec per l’emissió de bitllets suposa sense cap dubte

l’increment del preu final que el consumidor ve obligat a

satisfer per adquirir el bitllet d’avió, sense que sobre aquest

recàrrec es pugui aplicar tampoc el descompte de resident. Però

el més greu de tot és que tres de les companyies aèries, aquí és

allà on es produeix aquest problema, que operen a les Balears,

Iberia, Spanair i Air Europa, hagin acordat l’increment d’aquest

recàrrec de forma idèntica i pel mateix import. Aquesta pràctica

entenem que clarament vulnera el dret dels consumidors, i en

aquest cas dels consumidors d’aquesta comunitat autònoma,

perquè impedeix a l’usuari elegir la companyia en què desitja

volar, segons els criteris de menor comissió addicional, ja que

totes elles han pactat un increment idèntic, obstaculitzant així

la competència de mercat.

Davant d’aquesta situació i tenint el Govern de les Illes

Balears competència en matèria de consum, li vaig demanar a

la Sra. Consellera quines actuacions tenia previstes dur a terme,

ja que té l’obligació d’actuar i adoptar les mesures que siguin

oportunes per evitar la vulneració dels drets reconeguts als

consumidors, com passa en aquest cas concret. Vostè me va

contestar que efectivament, malgrat les tarifes aèries estiguin

liberalitzades, no es pot permetre un pacte entre companyies

que perjudiqui els ciutadans de les Illes Balears. Me va dir que

havien iniciat consultes, informacions, aclariments pertinents i

que s’havien presentat davant del Servei de Defensa de la

Competència a nivell del Govern central. Ah! I me va dir també

que me mantindria informada de quantes actuacions es

duguessin a terme des de la Direcció General de Consum.

Per açò mateix li vaig fer aquesta pregunta que li formul

ara, per tenir la informació del que ha anat fent la conselleria

sobre aquest tema. I volem saber quines actuacions s’han duit

a terme per part de la Conselleria de Salut i Consum en relació

als recàrrecs que incrementen el preu final dels bitllets d’avió.

No he hagut d’esperar a avui perquè he sabut pels mitjans de

comunicació que sí s’han produït actuacions per part de la

conselleria i així va sortir a premsa el passat 10 de març i

aquesta diputada va tenir coneixement de què “Consumo quiere

eliminar las comisiones que cobran las aerolineas a los

viajeros. La Conselleria de Salut reclama al Gobierno que las

declare abusivas y les pide que tome medidas”. I bé, aquí

explica que efectivament la Conselleria de Salut i Consum va

plantejar davant l’Institut Nacional de Consum que considerés

abusives aquestes comissions per l’emissió de bitllets.

La pregunta que li faig Sra. Consellera seria, quines

mesures ha duit a terme, si en pensa dur més, sobre aquest

tema?
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Camps. Li contesta l’Hble. Sra. Consellera de

Sanitat i Consum per 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Camps, el que ha llegit dels

mitjans de comunicació és exactament el que li vaig dir en el

plenari de dia 1 de febrer quan me va formular la pregunta i de

fet la meva intenció era mantenir-la informada, per això som

aquí. Però és que vostè va presentar la pregunta pocs dies

després, dia 23 de febrer i per tant, vaig pensar que bé ja li

donaria puntual informació sobre aquesta pregunta, sinó li ho

hagués traslladat. Però en qualsevol si això és el que vol

sempre pot formular, lògicament pot fer el que vulgui, jo no

som ningú per dir-li els instruments que ha d’emprar. Però bé,

pot demanar la documentació i li passarem, o directament

d’ofici i també li passarem. 

Li vaig comentar en aquest plenari que enteníem que podia

ser un possible pacte (...) entre companyies, el fet d’haver pujat

aquestes tarifes. I per tant, des d’aquí, perquè com sempre hem

dit, és especialment greu que a unes illes allà on necessàriament

ens hem de traslladar mitjançant transport aeri quan volem anar

entre illes o a la península, que anàvem a presentar-nos al

Servei de Defensa de la Competència per tal de què ens

tenguessin presents en aquest expedient i poder seguir la seva

instrucció. I així ho vàrem fer. Ens vàrem presentar al Servei de

Defensa de la Competència, ho vàrem comunicar al ministeri,

i va haver precisament una comissió preparatòria de la mesa

sectorial de consum i precisament allà va ser allà on vàrem

traslladar la nostra preocupació i vàrem dir que ens semblaven

unes circumstàncies especialment importants i per tant,

estaríem a l’aguait del que havia passat. 

Hem tengut resposta per part del Servei de Defensa de la

Competència, però també li he de dir que no m’ha agradat gens

la resposta que hem obtingut del Servei de Defensa de la

Competència. Jo no sé si vostè la coneix o no, però ens ha

negat aquesta presència perquè ens diu respecte a aquest tema,

que és veritat que ells poden entendre que hi ha un pacte (...)

entre aquestes companyies, només ho estan instruint a efectes

de vols entre la península, per dir-ho de qualque manera. És a

dir, que només estan estudiant si pot perjudicar als nostres

consumidors i usuaris de la península pròpiament dita. No els

ha interessat per res estudiar si això podia afectar els

consumidors i usuaris de les Illes Balears. Lògicament hem

contestat i els hem dit que d’això res, que precisament si té

interès aquests instrucció de l’expedient és precisament per als

ciutadans de les Illes Balears, precisament perquè som illes i

som els principals afectats, lògicament juntament amb Canàries

i hem tornat reiterar que se pugui instruir aquest expedient amb

nosaltres i lògicament tenint en compte els ciutadans de les Illes

Balears.

Aquestes han estat les actuacions, jo li ho aniré comunicant,

el que passa és que la darrera actuació ha estat en data de 16 de

març, precisament ahir i és allò que fins en aquests moments

hem pogut tenir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. En torn de rèplica intervé la Sra. Camps

i Orfila per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sra. President. Bé aquí també discrepam

una mica d’allò que ens ha dit la consellera. En el Diari de

Sessions de dia 1 de febrer del 2005, ho tenc aquí davant, vostè

va dir que s’havien presentat davant del Servei de Defensa de

la Competència a nivell del Govern central. La notícia que jo

li he llegit de dia 10 de març era en relació a una reunió

mantinguda, efectivament, dos dies abans de què sortís la

notícia publicada. I aquí es va plantejar, no davant del Servei

de Defensa de la Competència, sinó davant l’Institut Nacional

de Consum. Entenem que les actuacions que va fent la

conselleria són positives, però també volem entendre que la

conselleria reaccionés davant d’aquest tema per la insistència

d’aquesta diputada en les preguntes fetes, tan en plenari com en

comissió.

Sra. Consellera, des del Grup Parlamentari Socialista li

demanam que apliqui la Llei autonòmica de l’estatut dels

consumidors, faci tot el que pugui, tot el que estigui dins la

seva competència per protegir els drets dels ciutadans de les

Illes Balears i en aquest cas concret, dels usuaris obligats del

transport aeri. És una obligació dels poders públics garantir la

defensa dels consumidors i usuaris i protegir la seguretat, la

salut i els legítims interessos econòmics dels mateixos. La llei

autonòmica preveu així mateix un sistema d’intercanvi

d’informació quan aquestes vulneracions superen l’àmbit

comunitari i per tant, un sistema de colAlaboració entre les

diferents administracions per tal de fer front a aquestes

vulneracions de dret. 

En aquest cas li demanam que assumeixi la seva part de

responsabilitat, que no se l’espolsi i que dugui a terme les

mesures necessàries per evitar que se produeixen aquestes

vulneracions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Camps. En torn de contrarèplica intervé

l’Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum Sra. Aina Castillo

per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sra. Presidenta. Això és el que estam fent Sra.

Camps. És a dir, jo no sé si vostè esperava quan va fer la

pregunta que nosaltres no haguéssim fet res, però és que ho

hem fet perquè precisament tenim una Direcció General de

Consum que se preocupa per als nostres consumidors i usuaris

amb uns serveis excelAlents i que estan a l’aguait per a
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qualsevol circumstància que els pugui perjudicar. Així ho

vàrem fer, hem anat al Servei de Defensa de la Competència.

Ara Sra. Camps, jo li dic que és especialment greu i la

mateixa perspectiva que vostè té cap a aquest Govern, o

preocupació de què nosaltres estiguem damunt dels drets dels

consumidors i usuaris, també l’hauria de tenir davant de

l’Institut Nacional de Consum. Lògicament nosaltres ens

intentam presentar directament davant del Servei de Defensa de

la Competència, però també ho hem de traslladar a nivell

nacional allà on ens pertoca i que és l’Institut Nacional de

Consum, a través de la comissió de cooperació de consum i és

aquesta notícia que ha vist. El que passa és que no hi havia res

de nou, vull dir que era exactament el mateix que li havia dit en

el ple. Però és igual, si el que hem de discutir és si ho havíem

dit o no, la veritat és que estic contenta perquè això vol dir que

no feim malament les coses, o almanco no les feim molt

malament.

Jo la seguiré informant. I per a mi és especialment greu que

el Servei de Defensa de la Competència, que depèn

precisament del Ministeri d’Economia i Hisenda, no sigui

sensible a les necessitats de les Illes Balears. Jo crec que avui

aquí vostès haurien de fer una reflexió, és a dir, entren a

estudiar el possible abús als consumidors i usuaris dels trasllats

amb avió dins la península, però s’obliden de les Illes Balears.

Jo crec que és un exemple més de l’oblit de les Illes Balears, tal

vegada perquè políticament no els interessa, o perquè els és

igual. Per això hem entre tots, li ho dic de veritat Sra. Camps,

probablement fins que no són aquí i pateixen la insularitat no

se’n donen compte d’allò que és la insularitat i dels problemes

que du aquesta insularitat. Per tant, entre tots hem de ser

capaços de transmetre que aquests problemes existeixen i si el

Servei de Defensa de la Competència du endavant o instrueix

qualque expedient per evitar qualsevol pacte ha de prioritzar els

trajectes, en aquest cas de transport aeri, entre Balears i la

península o entre illes, més que els propis dins la península,

perquè probablement no tenen tants de problemes com

nosaltres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Esgotat aquest punt, només queda

agrair la presència de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum

Sra. Aina Castillo i els alts càrrecs que l’acompanyen.

II. Proposició no de llei RGE núm. 776/05, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'ús no sexista

del Govern de les Illes Balears.

Seguidament passam al tercer i darrer punt de l’ordre del

dia, relatiu a la proposició no de llei RGE núm. 776/05 del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a l’ús no sexista a la

publicitat del Govern de les Illes Balears. Per tal de defensar-la

intervé l’Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando per un temps màxim

de 10 minuts. Quan vulgui Sra. Aina.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Si jo

dugués aquí avui una proposició no de llei estan en el Govern

de les Illes Balears que en els seus escrits respectessin la forma

ortogràfica correcte, vostès, tots els que estan aquí i amb tota

raó, em dirien que això és una obvietat, ja que donam per

suposat, tots donam per suposat que el Govern així ho fa i

escriu correctament els seus escrits. Però això, que com dic,

pareix una obvietat la veritat és que no ho és tant. En realitat si

parlam de gènere és absolutament el contrari.

Aquí tenc una petita mostra dels anuncis publicats per les

diferents conselleries allà on se demostra això que jo ara els

acab d’exposar. Si vostès ho volen comprovar no tenen més

que dir-m’ho i els ho passaré. Jo no sé si els consellers, però

almanco els redactors d’aquests anuncis per a ells, la meitat de

la població, en aquest cas dones, no existeixen. El femení és

absolutament desconegut. Sols es necessiten..., després Sra.

Diputada li ho passaré amb molt de gust. Sols es necessiten

“enginyers, llicenciats, advocats” i per suposat als únics a qui

interessa fer cursos o participar en qualsevol activitat

convocada pel Govern són homes, almanco del sexe masculí.

Senyores i senyors diputats, la manera d’utilitzar una

llengua, la manera com l’empram ens du a conformar la nostra

percepció del món i en molts de casos, orienta les nostres

actuacions d’una manera determinada. Per això és molt

important que se’n faci un ús correcte, sobretot per part de les

institucions, ja aquí, dins aquesta petita mostra de la qual les

parlava, tenim que una conselleria, encara que no és l’única,

perquè ja dic, d’aquest tema hi participen totes, almanco les

que jo he trobat, però comentava que la Conselleria d’Educació

que hauria de ser una de les que hauria de cuidar més aquest

tema, en definitiva hauria de donar llum, també com la resta

dóna fum en aquest cas. Sols ha de menester segons diu

professors de disseny i sobretot, jo no sé si és perquè ara

comença el procés d’escolarització i no volen tenir problemes,

però només fan comptes escolaritzar alumnes. Per tant, no sé si

deu ser una cosa intencionada o no. Però el fet és que només

parla d’alumnes.

Senyors diputats, senyores diputades, com ja deia abans i ja

s’ha repetit moltes vegades, l’ús del masculí per referir-se als

dos sexes produeix ambigüitats i confusions. Està basat en un

pensament que considera els homes com a subjectes de

referència i a les dones com les dependents o que viuen en

funció d’ells. I si tenim en compte que homes i dones tenen

avui els mateixos drets, almanco aquí al nostre país, cosa que

els puc assegurar que tampoc no ha estat fàcil i ha duit molt de

temps, no anomenar aquesta diferència és no respectar un dels

drets fonamentals que és el de l’existència i la representació

d’aquesta existència en el llenguatge. Una paraula no pot

significar una cosa i un tot diferent, i homes i dones són

diferents. El conjunt d’homes i dones són les persones. La

paraula “home” no representa la dona; per tant és necessari

nomenar-la. Vermell i blau són colors, però són diferents, i un

no inclou ni representa l’altre.

És innegable l’existència d’aquesta diferència de sexes; per

tant reclama que s’utilitzi el masculí i el femení o bé termes que

vertaderament representin els homes i les dones. Aquí tenc un

manual, que també puc fer arribar a qui el vulgui, que dóna

bastants d’exemples per nomenar aquest masculí en molts de
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casos, com és per exemple el tema ciutadans canviar-lo per

ciutadania, o la joventut, o comunitat escolar, i tants d’altres

que sempre podem trobar. En definitiva la diferència sexual

existeix, la diferència de sexes és aquí i no és el llenguatge que

la crea, el que ha de fer el llenguatge senzillament és recollir

aquesta diferència i nomenar-la, ja que existeix i per tant és

necessari nomenar-la.

I per tot això que els he comentat fins ara, senyores i

senyors diputats, és pel que demanam el vot favorable a aquesta

proposició no de llei. Els deman, com deia, el vot favorable ja

que és necessari, de qualque manera, acceptar les realitats tal

com són, i en aquest cas que parlam de temes de gènere la

meitat homes i la meitat dones. En definitiva, la meitat masculí

i la meitat femení.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. En torn de fixació de posicions

de menor a major, per part del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds té la paraula l’Hble. Sr. Miquel Rosselló i

del Rosal per un temps de 10 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sense la i, senzillament Del

Rosal ja basta. Gràcies.

Senyores i senyors diputats, senzillament no consumiré molt

de temps per defensar una cosa que crec que és òbvia a les

alçades de segle que estam. Senzillament saludar el Grup

Socialista per haver tengut aquesta iniciativa perquè ens fa

caure sobre temes que tots inconscientment no cuidam i que

convé cuidar. L’Administració sobretot ha de donar exemple

però podríem també atribuir-ho als partits polítics, a les

organitzacions, a les persones, etc., etc.

Per tant jo crec que és un tema que val la pena tenir en

compte, que cal donar exemple l’Administració en l’ús d’un

llenguatge no sexista, i que tot el que es pugui fer en la línia de

la lluita per la igualtat és positiu, mai no és negatiu. Seria una

llàstima que aquesta proposició no de llei es prengués ni com

a crítica a res, ni com a atac a ningú, ni com a res, sinó

senzillament com una aportació i per tant no em passa pel cap

que aquesta proposició no surti per unanimitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Miquel Rosselló. Per part del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble.

Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià per un temps de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El llenguatge és un codi

arbitrari amb les limitacions que la gramàtica imposa, però

també és un codi flexible, en evolució constant i que ens permet

expressar les coses de diferents maneres, i moltes vegades les

limitacions que es puguin tenir a l’hora de donar un tractament

igualitari a homes i dones no són limitacions del llenguatge

com a codi sinó limitacions dels usuaris o de les usuàries de

cada una de les llengües.

Hi ha molts d’usos estereotipats del llenguatge, però

normalment són conseqüència de la realitat. Per tant si s’utilitza

un llenguatge desigual o sexista és perquè hi ha en realitat una

desigualtat d’homes i de dones i una inèrcia social per fer

possible que aquesta desigualtat desaparegui. Hem de tenir en

compte que no hi ha paraules discriminatòries sinó usos

discriminatoris que reflecteixen com la societat tracta

desigualment els homes i les dones.

La llengua ens permet designar tot allò que existeix; per tant

allò que no és designat amb la llengua desapareix de la vista de

la majoria, es fa invisible, i desapareix, per tant, de dins la

nostra societat. Contínuament el llenguatge es renova perquè

surten noves coses, noves tecnologies, i per tant dóna nom a

noves realitats; noves realitats creen llenguatge, però també un

llenguatge nou pot ajudar a crear aquestes noves realitat, ja que

la llengua conté en si mateixa una manera d’entendre el món,

i en conseqüència la llengua té un paper fonamental en la

construcció d’identitats, d’identitats d’homes i d’identitats de

dones, i amb la determinació de rol social que pertoca a

cadascú.

Però per fer un ús no sexista del llenguatge i d’una manera

eficaç és necessari considerar-ho com una prioritat i com una

necessitat, i nosaltres entenem que és una necessitat que el

llenguatge, sobretot de les administracions públiques, sigui

sensible a aquesta realitat existent i que reflecteixi la voluntat

democràtica d’evitar tot tipus de discriminació. Per tant l’ús

masculí genèric que s’utilitza excessivament en documents

relatius a l’Administració -formularis, impresos, a la publicitat-

contribueix a reforçar aquest estereotip social que discrimina

normalment les dones.

Per tant donarem suport a aquesta proposició no de llei,

perquè entenem que els textos que surten de les administracions

públiques, tant els documents oficials com la publicitat, han de

tenir una cura especial en aquesta temàtica per garantir un

tractament simètric entre els homes i les dones i per contribuir

a crear una nova realitat social, una societat igualitària i una

democràcia equitativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula l’Hble. Sra. Maria Binimelis per un temps

de 10 minuts.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

respecte a la proposició no de llei que fa referència a l’ús no

sexista en la publicitat del Govern de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular vol fer algunes consideracions.
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A l’exposició de motius vostès ens diuen que l’ús del

masculí per referir-se als dos sexes produeix ambigüitats i

confusions en els missatges i oculta o exclou les dones com

éssers dependents o que viuen en funció d’ells. Nosaltres, la

veritat, Sra. Diputada, no podem creure realment que creguin

això, perquè estam convençuts que si realment pensaven això

durant el temps que vostès varen governar haurien fet tot el

possible per prendre les mesures necessàries per evitar

possibles discriminacions. Les convocatòries es fan ara

exactament igual que es feien abans. L’ús del masculí és

l’adequat quan es tracta de plurals; per tant pensam que tant el

govern actual com l’anterior si han fet ús del masculí en les

seves contractacions ha estat més aviat per inèrcia, amb cap

motiu per discriminació.

No obstant això votarem a favor de la seva proposta.

Donam suport a aquesta iniciativa, que consideram que ha

d’anar adreçada a eliminar els obstacles que persisteixen per

assolir la participació plena i igualitària de les dones en el

desenvolupament tant personal com social. Estam convençuts

que el Govern de les Illes Balears prendrà les mesures

necessàries a fi que a tots els anuncis destinats a publicitar

contractacions de personal es contempli el masculí i el femení

en la denominació de l’ocupació i, si n’és el cas, de la titulació,

com vostès bé diuen. Totes les mesures que s’adoptin per

arribar a la plena igualtat sempre seran benvingudes. Per tant

votarem a favor de la seva proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Binimelis. Sra. Rado, vol fer ús de la paraula

per contradiccions? Té la paraula per un temps de 5 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, molt breument, ja que aquesta proposició pareix que

tendrà el suport de tots els grups d’aquesta cambra, la qual

cosa, com poden imaginar, és una satisfacció per a mi i crec

que també per a moltes dones que estan sempre una mica

vigilants en aquests temes, precisament perquè es compleixi

aquesta igualtat que moltes vegades fa falta.

Però sí que m’agradaria fer una petita incidència a la

diputada del Partit Popular. Sra. Diputada, aquesta proposició

no de llei no està feta, no té cap connotació ni una contra un

partit o contra un altre, és absolutament asèptica en aquest

aspecte, perquè jo sé que dins tots els partits, dins tots els

governs passen aquestes coses. Per tant no es tracta si abans ho

fèiem d’una manera o abans ho fèiem d’una altra, o que a

Madrid ara ho facin d’una altra manera; es tracta, Sra.

Diputada, del fet que nosaltres ho facem bé aquí i ara, que és la

nostra obligació, i per això jo he presentat, el meu grup, en

definitiva, hem presentat aquesta proposició no de llei.

De totes maneres vull expressar una vegada més la meva

satisfacció perquè en aquests temes puguem anar tots d’acord

i a la una, que jo crec que és molt necessari, precisament, i que

el colAlectiu de dones, la meitat de la població, també ho

agraeixen. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rado. Pel que s’ha dit aquí sembla que

quedarà aprovada per unanimitat, o hem de votar?

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

776/05.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, no havent-hi

més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.

Correcció d'errates del Diari de Sessions de la Comissió

d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes Balears núm.

10, de dia 17 de febrer del 2005.

Al sumari i a la pàgina 102, les referències fetes a la creació de

defensa del menor, s'han d'entendre referides a la creació del

defensor del menor.
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