
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 349-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VI legislatura Any 2005 Núm. 14

Presidència

de l'Honorable Sra. Maria Anna López i Oleo

Sessió celebrada dia 12 de maig del 2005 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 3294/05, de l'Hble. Diputat Sr. Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de prestacions

socials bàsiques. 166

2) RGE núm. 3295/05, de l'Hble. Diputada Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció

del compliment de la legislació en matèria de prevenció de salut laboral. 169

3) RGE núm. 3296/05, de l'Hble. Diputada Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

corporacions locals beneficiades per les mesures de formació o prevenció de riscs laborals. 170

4) RGE núm. 3297/05, de l'Hble. Diputada Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses

beneficiades per les mesures de formació o prevenció de riscs laborals. 173

5) RGE núm. 3298/05, de l'Hble. Diputada Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció

de riscs laborals. 174

6) RGE núm. 3299/05, de l'Hble. Diputada Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell

de compliment de la legislació de prevenció i riscs de salut laboral. 175

II. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 7179/04, de cooperació per al desenvolupament. 177

LA SRA. PRESIDENTA: Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui.



166 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 14 / 12 de maig del 2005 

 

En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Sra. Presidenta. Fernando Rubio substitueix Assumpta

Vinent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sra. Presidenta. Aina Rado substitueix Aina Salom.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Carme Garcia substitueix Maria José Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja està? Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia, avui

relatiu a les preguntes RGE núm.3294, 3295, 3296, 3297, 98 i

99. Assisteix l’Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports,

Rosa Puig i Oliver.

I.1) Pregunta RGE núm. 3294/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a pla de prestacions socials bàsiques.

Per formular la pregunta número 3294, relativa al Pla de

prestacions socials bàsiques intervé el diputat Sr. Andreu Bosch

i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, el seu autor, per

un temps de 10 minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, com vostè

sap el Pla concertat de prestacions socials bàsiques és un

programa important que es du a terme en colAlaboració entre les

diverses administracions, estatal, autonòmica i insular, per

donar suport a les corporacions locals en la seva tasca de

proporcionar als ciutadans, especialment als més necessitats, un

serveis socials que els permetin cobrir les seves necessitats

bàsiques, tasca referida a qüestions com orientació i

informació, ajuda a domicili i altres suports a la unitat de

convivència, allotjament alternatiu no residencial o de caràcter

temporal, prevenció i inserció social i foment de la solidaritat

i la cooperació.

Cada any el Govern de l’Estat fa una aportació a les

comunitats autònomes. Aquestes vénen obligades a fer-ne una

d’igual quantia a l’aportada per l’Estat i els consells insulars

fan també la seva pròpia aportació. Amb totes elles les

corporacions locals podem comptar amb un suport important

per dur a terme els seus projectes.

Malgrat la importància del pla concertat, aquest any hem

llegit amb sorpresa i preocupació els acords del Consell de

Govern de les Illes Balears del passat 8 d’abril del 2005. En

primer lloc comprovam com el Govern de la comunitat

autònoma incompleix la resolució de 3 de març del 2005 de la

Secretaria General Tècnica del Ministeri de Treball i Afers

Socials, que en el primer punt de l’annex que fa referència al

crèdit per al desenvolupament de les prestacions bàsiques de

serveis socials diu textualment: “Las comunidades autónomas

y las ciudades de Ceuta y Melilla aportarán para la

financiación de proyectos seleccionados una dotación

económica de igual cuantía al menos que la que le

corresponde en la anterior distribución”. Per a les Illes Balears

l’aportació de l’Estat és d’1.753.491,24 euros; si la comunitat

autònoma havia d’aportar almenys una quantitat semblant, el

muntant total dels doblers destinats al pla hauria de ser de

3.506.982,24, però si sumam les aportacions que el Govern fa

als tres consells insulars veim que només sumen 3.422.000

euros. Per tant el Govern deixa d’aportar 84.982,48 euros i

incompleix clarament el que disposa la resolució.

En segon lloc, i malgrat que les necessitats socials

augmenten cada dia, el Govern de les Illes Balears hi destina

per a l’any 2005 26.000 euros menys que per a l’any 2004:

passa de 3.448.000 a 3.422.000 euros.

I en tercer lloc, i allò que preocupa més a les illes de

Menorca i d’Eivissa-Formentera, comprovam que per a l’any

2005 no se segueix el criteri d’equilibri territorial per a les

diferents illes que es deriva de la Llei d’atribució de

competències als consells insulars en matèria de serveis socials

i seguretat social, i que sí es va aplicar per a l’exercici del

2004: 79% per a Mallorca, 9,5 per a Menorca i 11,5 per a

Eivissa-Formentera. En comptes d’açò el consell de govern

esmentat aprova unes quantitats que una vegada més

afavoreixen els interessos de l’illa de Mallorca en detriment de

les altres.

Vegem-ho. A Mallorca l’any 2004, 2.700.000 euros, que

representa un 79%; per a l’any 2005, 2.800.000 euros, un

81,8%, és a dir, 100.000 euros més. Per a Menorca l’any 2004,

338.000 euros, 9,5%; en canvi per a l’any 2005, 281.000, que

representa un 8,2 i 57.000 euros menys. I per a Eivissa i

Formentera l’any 2004, 410.000 euros, un 11,5%, mentre que

per al 2005 són 341.000 euros, un 9,9%, que representen -

69.000 euros. És a dir, que mentre a Mallorca s’apugen en

100.000 euros, a Menorca se’n rebaixen 57.000 i a Eivissa-

Formentera 69.000.

En una reunió mantinguda el passat dia 12 d’abril entre

tècnics de la Direcció General de Serveis Socials i les

directores insulars del departament de Benestar Social del

Consell Insular de Menorca, un tècnic de la seva conselleria

argumentava que no era aquest any que s’havia fet malament,

sinó que era l’any passat que no s’havia fet com tocava, ja que

en una reunió de la conferència sectorial s’havia acordat que hi

havia un deute amb Mallorca que s’havia d’anar eixugant cada

any, reunió de la qual curiosament se n’havia perdut l’acta.

Com comprendrà, Sra. Consellera, aquesta explicació no

s’aguanta per cap costat, ni la resta de tècnics de la seva

consellera ho van entendre. Al Consell Insular de Menorca no

hi ha constància de cap reunió d’aquesta naturalesa. No hi ha

cap motiu per què no s’apliquin els percentatges que

corresponen i no té cap fonament que unes ajudes per dur a

terme uns programes hagin de generar cap deute a eixugar, no

se sap fins quan.
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Per tant, Sra. Consellera, li pregaria que ens donàs unes

explicacions convincents d’aquests fets o que donàs les ordres

oportunes perquè es rectificàs aquesta discriminació cap a les

illes de Menorca i Eivissa-Formentera, ja que el Govern ha de

maldar perquè tots els ciutadans de les Illes Balears tenguin el

mateix tracte, un tracte just i igual per a tothom.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bosch. Li contesta l’Hble. Sr. Consellera

de Presidència i Esports, la Sra. Rosa Puig i Oliver, per un

temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, Sr. Diputat, li

explicaré exactament quins són els percentatges que s’apliquen

perquè vostè ho comprengui, que jo crec que realment vostè

sap que està ben aplicat, i en tot cas ens remuntarem a l’any

2000, que és quan es va començar a elaborar la Llei de

transferències, i l’any 2001, que és quan va entrar en vigor i a

més és de quan daten aquests informes tècnics que fan aquestes

aplicacions, de les quals jo tenc les còpies del certificat de qui

en aquell moment era el director general de Planificació i

Ordenació Social de la Conselleria de Benestar Social, el Sr.

Antoni Sancho Cervantes, que tenc en el meu poder i que a més

tendré l’oportunitat de poder llegir.

Però sí que abans de començar amb aquestes explicacions

de percentatges, perquè al final és tot una qüestió matemàtica,

sí que m’agradaria apuntar un tema que vostè comentava quan

començava l’inici de la seva intervenció. Deia que les

comunitats autònomes, en aquest cas la nostra, tenen

l’obligació de fer la mateixa aportació econòmica que faci el

Ministeri de Treball i Assumptes Socials per al programa de

plans de prestacions bàsiques, i a mi m’agradaria dir-li, Sr.

Diputat, i que a més vostè ho deu conèixer molt bé perquè és

conseller de Menorca, que la primera vegada va ser l’any 2004

i la segona és l’any 2005, que aquest govern d’aquesta

comunitat autònoma fa la mateixa aportació que fa el ministeri

i que, per tant, qui no complia devia ser l’anterior govern, i com

que vostè parla de xifres jo també les tenc totes, i després al

final també parlarem d’aquestes aportacions del Consell Insular

de Menorca i del Consell Insular d’Eivissa, que la darrera xifra

que m’ha donat és de 410.000 euros -i que a més vostè va

publicar a un diari, al Diari de Menorca, o supòs que va donar

aquesta informació, abans de fer la petició corresponent a la

Conselleria de Presidència, la qual cosa em pareix una falta de

deferència, si vostè tenia qualsevol dubte en aquest sentit- que

no es correspon amb l’acta del Consell de Govern i no es

correspon amb els càlculs que fa la Conselleria de Presidència.

Però en tot cas, com que deia que és una qüestió matemàtica

i que moltes vegades hi pot haver errors com el que es va

produir l’any 2004, i explicaré quin error es va produir, pot ser

que al final de la meva explicació tot això es comprengui. Miri,

per fer el repartiment dels imports econòmics del Ministeri de

Treball i de la conselleria, aplicam uns criteris que es varen

fixar per la conferència sectorial de Serveis Socials sobre

aquest pla concertat de prestacions socials bàsiques l’any 2000,

l’any 2000 i l’any 2001 i 2002. Concretament aquí tenc un

certificat, com li comentava, del director general de Serveis

Socials en aquell moment, datat en data 9 de maig de l’any

2002, on estableix, entre altres coses, que el crèdit que ens

arribarà des del Ministeri de Treball i Afers Socials

corresponent a les Illes Balears es distribuirà entre els tres

consells insulars de la següent manera: a Mallorca en un 79%,

a Menorca en un 9,5%, i a Eivissa i Formentera en un 11,5%;

a més es destinarà una quantitat total d’un 1% que s’haurà

restat del primer import a la compensació de les illes menors.

I un segon informe de 23 d’octubre de l’any 2001 estableix que

es reserva la quantitat de 107 milions de pessetes, que es

corresponen a aquests 644.000 euros que es reserven per la Llei

de transferències que es va fer en aquell moment a l’illa de

Mallorca, i que es detreuen de la quantitat inicial destinada al

pla de prestacions bàsiques per la quantitat de la comunitat

autònoma.

Per tant el que feim és aplicar els mateixos criteris que

s’aplicaven l’any 2001 i l’any 2002, i per posar un exemple en

percentatges, que supòs que les xifres li quadraran perquè són

les que consten a la conselleria, que és el que es va distribuir -la

quantitat de la comunitat autònoma, no comptam la del

ministeri-, la distribució per a Mallorca va ser, l’any 2001 i

l’any 2002, d’1.230.865 euros; per a Menorca, de 74.000; i per

Eivissa i Formentera, de 90.000. Aplicant aquests mateixos

criteris de distribució, l’any 2005 tenim un resultat d’1,5

milions d’euros per a Mallorca, 100,9 per a Menorca i 132 per

a Eivissa i Formentera. Aquestes són les quantitats de la

comunitat autònoma, evidentment una vegada que hem extret

l’1% que va destinat als percentatges de Menorca i d’Eivissa i

hem extret els 644.000 destinats a l’illa de Mallorca. I amb

l’aportació del Ministeri de Treball i Assumptes Social es fa

exactament el mateix amb el percentatge de l’1%; el que no es

detreu és la quantitat de 644.000 perquè s’ha detret de la

quantitat de la comunitat autònoma. Per tant el que es va fer i

el que es fa l’any 2005 és aplicar exactament aquestes

quantitats, i llavors es va produir l’error; va ser l’any 2004, on

no es va detreure la quantitat d’aquests 644.000 euros que

anaven destinats a l’illa de Mallorca, ni es va detreure el

percentatge de l’1%. Això, efectivament, va beneficiar de

forma important Menorca i Eivissa i es varen deixar de rebre

150.000 euros per a l’illa de Mallorca. 

Evidentment en aquell moment no es va produir una

protesta per part ni de Menorca ni d’Eivissa, jo ho comprenc;

en aquell moment hi va haver una aportació econòmica

superior que possiblement vostès no devien esperar però així va

ser, i en tot cas nosaltres hem assumit la nostra part d’error i

evidentment no hem demanat que es retornassin aquestes

quantitats que havien estat mal aplicades. Qui va sortit

perjudicat en aquest cas va ser el Consell Insular de Mallorca.

Però en tot cas vull reiterar que l’únic que feim és aplicar

els criteris que ens marca aquesta llei i que evidentment la

quantitat d’enguany, de l’any 2005, és menor respecte a l’any

2004 per l’error que es va produir, però si vostè aplica els

percentatges corresponents que haguessin hagut de ser aplicats

l’any 2004, aquesta quantitat superaria la que hauria d’haver

estat correcta, entre d’altres coses perquè la quantitat que es va

distribuir l’any 2004 i que es distribueix l’any 2005 és superior
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a la que es va distribuir l’any 2001, l’any 2000, l’any 2002 i

l’any 2003. Així, per exemple, la quantitat que s’havia de

distribuir o que es va distribuir l’any 2001 en total varen ser 3,1

milions d’euros; l’any 2002, 3,149; l’any 2003, 2,886; l’any

2004, quan doblam l’aportació de l’Estat, són 3,506 milions, i

exactament és la mateixa quantitat durant l’any 2005. I vull

ressaltar que a l’illa d’Eivissa l’aportació que li correspon per

a l’any 2005 i que és la que està aprovada per Consell de

Govern és de 341.789 euros.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la

paraula el Sr. Bosch per un temps de 5 minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc la Sra. Consellera

no contesta el perquè aquest any no s’aplica la mateixa

quantitat que aporta el Ministeri de Treball i Afers Socials, ja

que la suma total de les aportacions a les tres illes no dóna la

quantitat que aporta el ministeri. Per tant aquest és un primer

incompliment pel qual no s’adjudica la quantitat corresponent

i es deixa d’aportar una quantitat substancial de 84, quasi

85.000 euros.

En segon lloc tampoc no explica per què aquest any el

muntant total és inferior al de l’any passat, tot i que han pujat

les necessitats: 26.000 euros menys que l’any passat.

Quant als certificats que diuen, en primer lloc li he de dir

que les informacions ens van venir directament de la reunió de

la Direcció General de Serveis Socials amb les directores

insulars del Consell Insular de Menorca; per tant la informació

ja la teníem, aquesta informació; per tant no entenc per què la

consellera diu que hi ha hagut d’alguna manera una actuació

poc correcta per part del consell insular. Si no haguéssim tingut

aquesta informació a través de la seva direcció general de

Serveis Socials evidentment li hauria demanat explicacions

amb anterioritat.

D’altra banda, en relació al certificat aquest que diu per a

l’any 2000-2001, d’açò no hi ha constància. A més els seus

tècnics feien referència a una reunió de la conferència sectorial,

no a cap tipus de certificació, i en tot cas fa referència a uns

anys concrets, no, en realitat, a l’any passat i a l’anterior, que

curiosament l’any passat sí que es varen aplicar els percentatges

derivats de la Llei de transferències i que nosaltres consideram

que realment aquests són els percentatges que s’han d’aplicar

si volem realment mantenir l’equilibri territorial a les diferents

illes. 

Per tant realment no satisfan prou les seves explicacions

perquè realment per a aquest any nosaltres consideram que

s’haurien d’aplicar els mateixos percentatges que es van aplicar

l’any passat i que realment són els que es deriven de la llei, i

per tant consideram que si no es rectifica haurem de creure que

és una política conscient d’afavorir una vegada més s’Institut

de Serveis Socials i Esportius que, malgrat assumir les

competències de serveis socials i seguretat del Consell Insular

de Mallorca, governat per Unió Mallorquina, està sota la

direcció del Partit Popular. No voldríem creure que açò és una

política premeditada i en tot cas li demanaríem que rectificàs la

seva política o haurem de creure que no tots els ciutadans de les

Illes Balears són iguals als ulls d’aquest govern, i que fa parts

i quarts en funció dels interessos propis de cada partit, i

especialment del Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la

paraula l’Hble. Consellera per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, l’aportació de la

comunitat autònoma és exactament la mateixa que fa

l’aportació del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. El

Ministeri de Treball i Assumptes Socials aporta 1.753.491,24

i l’aportació de la comunitat autònoma és 1.753.491,24. Per a

Mallorca, 2.883.330; per a Menorca, 281.862; per a Eivissa,

341.789. Això suma 3.506.982.

Les xifres que vostè maneja, Sr. Diputat, jo la veritat és que

no sé d’on les treu, són les mateixes que hi ha a l’any 2004 i a

l’any 2004 va ser aquesta l’aportació que va fer la comunitat

autònoma. Li he explicat que hi va haver un error en l’aplicació

de percentatges, que jo estic convençuda que vostè comprèn, el

que passa és que vostè ha agafat aquesta tàctica de dir que

nosaltres beneficiam l’Institut, quan sap que això no és cert, i

únicament aplicam els percentatges que vostès varen aprovar

amb aquella llei de transferències i que vostès varen acceptar.

Aplicam el percentatge marcat per llei: 79 per a Mallorca; 11,5

per a Eivissa i 9,5 per a Menorca. Un 1% a les illes de Menorca

i d’Eivissa i 644.000 euros reservats a l’illa de Mallorca, que

ho va fer l’anterior Govern; què vol que jo me boti la legalitat,

Sr. Bosch, és això el que vol?

No, jo l’únic que faig és aplicar aquesta llei i els

percentatges són aquests. I li repetesc que l’únic govern que ha

doblat l’aportació del ministeri és aquest, per això vostè, Sr.

Bosch, l’any passat va veure augmentada la seva aportació,

amb un error, és cert, i enguany veu augmentada l’aportació

important respecte de l’any 2003. Perquè el pacte de progrés a

l’any 2003 tenia pressupostat 1 milió d’euros, Sr. Bosch, i

nosaltres tenim pressupostat 1.753.000 euros. Vostè vol seguir

dient que nosaltres beneficiam o deixam de beneficiar, bé, no

ho sé, és la seva política; vostè vol donar xifres que no són

correctes als mitjans de comunicació, és igual, vostè ho faci, al

final el que compta són les actes.

I vostè me parla que realment hi ha una conferència

sectorial de la qual vostè no en té coneixement. Bé, és que és

de l’any 2000, l’any 2001 i l’any 2002 quan es varen xifrar

aquests percentatges. Quan es va fer la llei de transferències

tampoc no (...) que no hi era, el que faig és aplicar-la, i el que

ens marca aquesta llei és el que feim actualment. El certificat

aquest vostè en pot tenir, evidentment, còpia quan vulgui i quan

demani la convocatòria de la conferència sectorial perquè
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s’expliquin aquests temes. En tot cas, jo crec que vostè tenia

coneixement que a l’any 2004 s’havia produït un error i que

realment s’havia beneficiat l’illa de Menorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Aquesta presidència

agraeix la presència de la Consellera de Presidència i Esports,

Hble. Sra. Rosa Puig, i dóna la benvinguda a l’Hble. Sr.

Conseller de Treball i Formació, Sr. Huguet. Quan vulguin.

I.2) Pregunta RGE núm. 3295/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a promoció del

compliment de la legislació en matèria de prevenció de salut

laboral.

Per formular la pregunta RGE núm. 3295/05, relativa a

promoció del compliment de la legislació en matèria de

prevenció de salut laboral, intervé la diputada Sra. García

Querol, autora de la mateixa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, dia 12 d’abril, a la

premsa es va anunciar la signatura d’un conveni entre la

Conselleria de Treball i l’Ajuntament de Palma, en aquestes

publicacions a la premsa no s’especificava massa cosa més que

2.400 treballadors de l’Ajuntament de Palma es veurien

beneficiats de les accions que la Conselleria de Treball duria en

aquest ajuntament.

Donat que els ajuntaments, a les Balears hi ha més

ajuntaments que l’Ajuntament de Palma i segurament amb

menys recursos i menys possibilitats que l’Ajuntament de

Palma, és pel que li preguntem quina política general respecte

de la promoció del compliment de la legislació en matèria de

prevenció de salut laboral justifica el conveni signat entre la

Conselleria de Treball i l’ajuntament per a la formació en

aquesta matèria dels seus funcionaris i en la qual no s’ha

realitzat cap convocatòria pública?

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contesta l’Hble. Conseller, Sr. Huguet, per un temps de

deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors

diputats. Sra. García Querol, bé, el primer que m’agradaria

manifestar és que a diferència d’altres accions de política

laboral que són competència de la pròpia administració de la

comunitat autònoma, com per exemple pot ser la formació o

pot ser la disposició de serveis generals o de serveis específics,

per a orientació, per a informació, per a inserció, etcètera; en

matèria de prevenció de riscs i salut laboral les responsabilitats

de la conselleria són precisament la d’autoritat, que vigila pel

compliment de la Llei 31/95 i contribuir, mitjançant, sobretot,

la informació i l’assessorament al compliment de les previsions

d’aquesta llei.

Què vull dir amb açò? Que mentre les convocatòries

públiques amb les subvencions el que fa és cercar entitats

colAlaboradores i que de qualque manera exerceixen les

competències que són de la pròpia conselleria, de la pròpia

administració i que per ella mateixa no té capacitat suficient

d’exercir, en el cas de la Llei de prevenció de riscs no és així,

sinó que el que fa és un control de la legalitat, l’aplicació de

sancions en cas de la seva infracció i, per descomptat, la

informació necessària per al compliment de la legalitat.

I fet aquesta primera, per endavant, li vull dir que el

conveni entre la Conselleria i l’Ajuntament de Palma no és un

conveni perquè la conselleria substitueixi o subvencioni les

accions que, com a responsables, de seguretat i de prevenció de

riscs laborals té l’ajuntament, sinó, únicament i exclusivament,

de poder colAlaborar mitjançant la presència en determinades

ocasions de tècnics de la conselleria amb la supervisió de

programes formatius o amb la supervisió, fins i tot, la

impartició, en qualque cas, d’alguna de les classes lectives que

en matèria de prevenció de riscs laborals o en la formació dels

empleats ha de dur a terme ja. És per tant, un conveni o un

acord entre dues administracions, però amb el qual la

Conselleria de Treball l’únic que fa és aportar coneixements i

informació, i en el seu cas, repetesc, qualque tècnic per a

qualque cas puntual de determinades matèries molt

tecnificades, doncs impartir la classe o l’ensenyament. De cap

de les maneres es tracta ni d’una convocatòria ni d’una

aportació econòmica que substitueixi les responsabilitats de

l’ajuntament en aquesta matèria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la

paraula la Sra. García i Querol, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ja m’ho imaginava

que no substituïa les competències, entre d’altres coses perquè

no té capacitat. I perquè crec que totes les administracions

públiques, ho crec de veritat, sincerament, han de donar

exemple en aquesta matèria, perquè no podem als ciutadans i

a les empreses que compleixin una llei que és costosa en la seva

aplicació, tant econòmicament com de gestió com d’aplicar tots

els recursos que es necessiten per poder-la dur a terme, però

que al mateix temps és tan necessària per a la salut dels

treballadors de les illes. Per tant, jo crec que les

administracions han de donar exemple i per tant l’Ajuntament

de Palma entre tots ells també.

El que si que crèiem és que vostè havia d’aplicar la mateixa

celeritat a firmar aquest conveni amb un ajuntament, la qual

cosa nosaltres li felicitem, tal vegada també amb informar,

colAlaborar i assessorar la resta de municipis de les Illes

Balears, perquè crec -després tenim una pregunta al respecte-

però pensem que les administracions públiques en aquests

moments no estam per parlar massa fort quant al compliment de

la Llei de prevenció de riscs laborals. Per tant, crec que el

Govern, amb les seves tasques, que vostè mateix ha definit molt
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bé, d’informació i d’assessorament en matèria de riscs laborals,

hauria d’aplicar aquesta política amb més ajuntaments que no

sigui només amb l’Ajuntament de Palma.

En qualsevol cas, encara que el conveni, com vostè ha

definit, és únicament d’aportació de coneixements qualque

despesa li ha repercutit de temps dels seus funcionaris o dels

seus treballadors per dedicar a l’Ajuntament de Palma, i

aquesta mateixa despesa de temps o amb igual proporció

s’hauria d’aplicar a la resta d’entitats locals de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica, té

la paraula l’Hble. Conseller per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies. Miri, Sra. García Querol, nosaltres atenem les

demandes i les peticions amb la quantitat que ara li mencionaré:

informes emesos a empreses, el darrer any, el 2004, per agafar

un any complet i a més durant aquesta legislatura, 1.417;

assessoraments immediats 1.500. És a dir, parlam de prop de

3.000 actuacions comptabilitzades i efectives i així jo crec que,

també el 2003 va arribar a xifres similars, són les actuacions

que es fan; que aquesta s’ha materialitzat i s’ha fet pública, pel

volum tal vegada, de ciutadans que fan feina a l’Ajuntament de

Palma o per altres circumstàncies, potser. Però en tot cas

aquesta seria l’única diferència, de cap de les maneres la part

de fons o substancial que vostè ha mencionat, que és atendre

per assessorar i per informar a qualsevol que ho demani.

I en aquest cas, com vostè sap, com que la Llei 31/95 és una

llei bàsica, no només per a les empreses sotmeses amb els seus

treballadors a l’Estatut del Treballador, sinó també pel personal

civil de les administracions públiques, amb independència de

la seva relació contractual, repetesc, és bàsica per a tots, el

tracte necessàriament ha de ser igual, també des de

l’administració responsable del seu compliment per tots.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 3296/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a corporacions locals

beneficiades per les mesures de formació o prevenció de

riscs laborals.

Per formular la pregunta RGE núm. 3296/05, relativa a

corporacions locals beneficiades per les mesures de formació

i prevenció de riscs laborals, intervé la diputada Sra. García

Querol, autora de la mateixa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seguim insistint o aprofundint en

el mateix tema, a nosaltres ens agradaria saber quantes

d’aquestes accions que vostè ha dit a empreses en general, han

estat duites a terme a corporacions locals? Entenem que les

corporacions locals inclouen els tres consells insulars de les

illes i per quin valor i amb quines d’aquestes entitats ho han fet.

Estic segura que no li he de recordar al Sr. Conseller que les

accions de formació en matèria de prevenció són les primeres

necessàries per tal d’implantar un sistema de prevenció de riscs

laborals eficient i també és cert que moltes ocasions les

administracions locals es converteixen en les primeres

colAlocadores del poble, és a dir, que és l’empresa que més

treballadors té en algun cas en el poble, sobretot la que més

treballadors té en plantilla fixos. Per tant, estam parlant

d’empreses allà on hi ha un nombre de treballadors que hi

treballen directament altíssim i un nombre també de

treballadors d’empreses subcontractades, que també tenen

l’obligació de complir la Llei de Prevenció de Riscs, també

important.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula Sr. Conseller per un

temps de 10 minuts també.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, hi ha hagut en anys

anteriors, no en aquestes darreres, que per a les corporacions

locals que són Consell Insular de Mallorca, Consell Insular de

Menorca, Consell Insular d’Eivissa i Formentera ,

Mancomunitat del Raiguer, Mancomunitat del Nord i

Mancomunitat de Tramuntana, aportacions que han estats l’any

2002 i pel mateix ordre, Consell de Mallorca 15.000 euros el

2002 i 15.000 el 2003; Consell de Menorca 30.000 euros l’any

2002 i 30.000 l’any 2003; Consell d ‘Eivissa i Formentera

30.000 l’any 2002 i 30.000 l’any 2003; Mancomunitat del

Raiguer 11.159 l’any 2002 i 11.159 l’any 2003; Mancomunitat

del Nord 15.000 l’any 2002 i 15.000 l’any 2003 i

Mancomunitat de Tramuntana 15.000 l’any 2002 i 15.000 el

2003. 

Al marge d’açò, el 2002 se va subscriure també un conveni

i se va aportar, no sé si és exactament açò allò que em demana,

però hi va haver una aportació de 12.000 euros al Consell

Insular d’Eivissa, tenc aquí la còpia i que diu el següent: “és

necessari un conveni de colAlaboració entre la comunitat

autònoma de les Illes Balears i el Consell d’Eivissa, mitjançant

el qual la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les

Illes Balears i en nom i representació de la comunitat autònoma

de les Illes Balears, presta al Consell Insular d’Eivissa i

Formentera assistència tècnica necessària per desenvolupar

l’objecte d’aquest conveni”. És a dir, és un conveni que

necessita un conveni per desenvolupar l’objecte del conveni.

Açò és el que diu el text. I després en els acords diu:

“especialment la colAlaboració esmentada consistirà en

coordinar les actuacions necessàries per permetre posar en

funcionament els mecanismes d’accés a les subvencions

previstes a l’ordre de la Conselleria de Treball, de 4 de

novembre de 2002, perquè les entitats locals, els ajuntaments

i els consells contractin tècnics de prevenció de riscs laborals.
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Si veim aquesta ordre de la convocatòria l’objecte,

textualment, ho llegiré en castellà perquè m’han passat el text

en castellà i no vull rectificar res. Diu: “la presente orden tiene

por objeto regular el programa de subvenciones destinado a

mancomunidades de municipios y ayuntamientos que se

agrupen al objeto de crear servicios de prevención

mancomunados, previstos en el artículo del Real decreto tal..”.

És a dir, tenim l’article 21 de la llei que diu que se poden crear

serveis mancomunats quan varies empreses o entitats tenguin

una mateixa seu laboral i sempre que se garanteixi als

treballadors i a l’objecte de l’empresa la seguretat i la

prevenció de riscs laborals. Açò és el que diu la llei, l’article 21

el puc llegir textualment, el tenc aquí. Aquí el que diu és una

altra cosa a l’ordre de les subvencions, que se poden donar

subvencions perquè mancomunitats de municipis o ajuntaments

s’agrupin amb l’objecte de crear serveis de prevenció

mancomunats. Aquests només se podien crear si la seu laboral

fos la mateixa, d’acord amb la llei. Però és que després aquesta

subvenció de 12.000 euros al Consell d’Eivissa diu que és

perquè les entitats locals i els ajuntaments contractin tècnics de

prevenció de riscs laborals.

Bé, açò són els precedents que hi ha i açò són les xifres que

jo conec. Vull recuperar allò que he dit a l’inici, la Llei de

prevenció de riscs és una llei que afecta els contractes

empresarials de treballadors, regits per l’estatut dels

treballadors i a més a més, a tots el personal civil, per tant, no

militar, independentment del tipus de contracte que hi hagi a les

administracions públiques i és bàsic. Me vol dir algú per què

s’ha de fer una convocatòria que distingeixi entre

administracions i empreses privades, si la base d’aplicació de

la llei és la mateixa? Si obliga per tot a qualsevol tipus de

treballador, quina justificació legal hi ha de discriminar entre

allò que són empreses privades i allò que són ajuntaments o

consells insulars? Aquesta és la primera pregunta. 

La segona, la mancomunitat dels serveis l’autoritza o la

permet la llei quan en una mateixa seu, he d’entendre que si per

exemple a l’aeroport se pot entendre una seu laboral i hi ha 200

empreses, si aquestes se posen d’acord podrien tenir un servei

mancomunat perquè aquell és el centre de treball de totes les

empreses, però sempre garantit les exigències de la legislació.

És el mateix que hi hagi 3, 4 o 6 ajuntaments que estiguin

mancomunats en relació a la seu laboral? S’ha d’entendre que

la seu laboral, o el centre de treball és el conjunt del territori de

tots els municipis? Bé, són preguntes que les podem analitzar

i veure què podem fer en definitiva en favor de la millora de la

prevenció, però jo també entenc que l’obligació, com he dit al

principi, de la conselleria sigui de donar informació i

colAlaborar amb la formació, però no contribuir econòmicament

a aquells que des de l’any 96 tenen obligació de complir la llei

i no l’hagin complit. 

El que ha de fer la conselleria senyores i senyors diputats,

a partir del 96 per complir amb la seva obligació és a la vista

d’irregularitats o incompliments, aplicar les sancions, com a

mínim instruir els expedients sancionadors i aplicar les

sancions que corresponguin. Aquesta és la situació de legalitat

i tal vegada ho vegin d’una altra manera els senyors diputats,

però en aquest cas per favor me canviïn la legislació, no crec

que puguin perquè el Parlament de les Illes Balears no pot, en

aplicació de la legislació la situació és la que jo els acab

d’explicar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula la diputada per un temps de 5 minuts.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies. Naturalment que ho veig d’una altra manera Sr.

Conseller i gràcies que ho veig d’una altra manera perquè tal

vegada no tendria sentit ni tan sols el Parlament. Està bé que ho

vegem de dues maneres diferents. Una part d’allò que ha dit

vostè és certa, l’any 96 tothom, és una cosa que jo li he dit,

administracions públiques i empreses tenen obligació de

complir amb una llei bàsica sobre prevenció de riscs laborals.

Però una cosa és el que la llei diu i l’altra és la realitat i com

que després li ho demanaré, vostè s’haurà trobat una realitat

molt semblant perquè havia canviat molt poc, vostè s’ha hagut

de trobar una realitat molt semblant a la que es va trobar

l’anterior equip de Govern i amb la que va lluitar l’anterior

conseller de l’anterior legislatura, el conseller que hi havia del

96 al 99 i és la realitat de les administracions.

I miri, vostè pot explicar el que vulgui, però jo li puc dir

perquè ho sé de primera mà, el que implica convèncer i trobar

els doblers a un ajuntament petit per implantar un servei que

fins aquell moment no existia i per què costa de trobar? Molt

fàcil, no es pot comparar un ajuntament com el de Palma, que

segons el conveni que han signat a 2.400 funcionaris, amb un

ajuntament com el d’Es Migjorn..., bé açò és el que posava la

premsa, que coneixem perfectament, allà on amb un pressupost

de 900 milions, no sé quants funcionaris, un secretari

d’habilitació nacional, sense comitè d’empresa, sense haver-se

constituït mai la comissió de salut i que quan arriba i algú els

diu, escoltin vostès tenen unes obligacions, tan els alcaldes com

els treballadors, comencen absolutament de zero, per no dir de

menys 10. Pos l’Ajuntament d’Es Migjorn perquè crec que és

un dels que millor s’ha incorporat des de l’any 2002 arran

d’aquests convenis fins al dia d’avui, és el que té més avançat

el tema de prevenció de riscs laborals. 

També és veritat que hi ha ajuntaments que han evolucionat

més que altres, per exemple a Menorca l’Ajuntament de

Ciutadella tenia molt avançats alguns temes en matèria de riscs

laborals i altres ajuntaments els tenien més retardats. Però en

qualsevol cas, cap d’ells complia la legislació, ni els més

avançats. I no complien la legislació amb els mínims, estam

parlant de que als ajuntaments ni tan sols hi havia gent que

sapigués el que era un SEPI, li estic parlant d’això, de gent que

sortir a fer camins nets, sense un equip bàsic de prevenció de

riscs laborals i s’havia de formar a polítics i a treballadors. I per

què es diferencien els ajuntaments m’ha demanat vostè d’una

empresa privada? Jo li ho diré, perquè l’empresa privada busca

el benefici de l’empresa privada i nosaltres pensam que han de

ser estrictes amb aquest compliment perquè en això s’hi juga la

vida dels seus treballadors i l’administració estam jugant amb

el benefici de tots, amb els doblers de tots i com que els

ajuntaments han dedicat molts doblers a fer altres coses que no
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els correspon i que tal vegada hauria de fer la pròpia

conselleria, miri la pregunta d’abans, el pla de prestacions

bàsiques, quants d’anys duen gastant doblers en els ajuntaments

de Menorca i de la resta de les illes en serveis socials bàsics per

a les persones i que no els correspon? Doncs si fan això, no en

fan altre, perquè els doblers són els mateixos.

Per tant, sí hi havia un motiu per implantar decididament

dins l’administració local de les Illes Balears que s’incorporés

a una qüestió que era bàsica. Açò perquè vostè m’ho ha

demanat i jo li contest. Que hi havia un conveni especial per a

Eivissa, les hagués sortit més barat a Eivissa si ens haguessin

preguntat a Menorca com s’ha d’implantar un servei

mancomunat de prevenció de riscs laborals i tal vegada

haguessin acabat abans. Però en qualsevol cas crec que vostè

ha confós els serveis mancomunats de prevenció, o almanco és

allò que jo tenc entès. Efectivament hi pot haver un servei

mancomunat de diferents empreses que treballen en el mateix

edifici, com per exemple l’aeroport, o quan diferents empreses

treballen en un mateix edifici i per cert, no només s’han de

mancomunar sinó que han d’estar perfectament coordinats els

serveis de prevenció, i també empreses del mateix sector poden

mancomunar els seus serveis, sinó no tendrien sentit serveis

mancomunats de prevenció del calçat o bijuteria, com

existeixen. I que jo sàpiga, l’administració local és del mateix

sector. Per tant, sí hi pot haver un servei de prevenció

mancomunat perquè l’administració local pertany al mateix

sector econòmic, que desgraciadament vostès tampoc propicien

i resulta que segueix sent de necessitat bàsica.

Per tant, jo crec que m’ha contestat el que jo li demanava,

quantes, quines i per quin valor i està clar que aquestes

aportacions que s’han fet en aquestes corporacions locals s’han

fet només l’any 2002 i 2003. Per tant, jo ja no tenc res més a

dir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té

la paraula l’Hble. Conseller per un temps de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé Sra. Garcia Querol, sona molt

bé el que vostè diu, però el text de la llei és el que és. És a dir,

vostè creu just..., quan vostè me demanava el conveni de Palma

en la primera pregunta, trobava que no era just que no se fes

una convocatòria. Vostè creu just el conveni per contractar

tècnics de prevenció de riscs laborals el 2002 amb la subvenció

de la conselleria, només a una entitat pública? Açò és el que he

trobat, açò són parts i quarts i no es tractar per igual les entitats,

ni és l’aplicació de la llei.

Vull recordar textualment la llei perquè jo no puc fer el que

me doni la gana senyores i senyors diputats, el conseller, sigui

qui sigui, no pot fer el que li dóna la gana. I el que diu ben clar

respecte de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, és l’article 3,

“esta ley sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto

en el ámbito de las relaciones laborales, reguladas en el texto

refundido de la ley del estatuto de los trabajadores -1270 de

l’any 95- como en el de las relaciones de carácter

administrativo o estatutario del personal civil al servicio de las

administraciones públicas con las peculiaridades en este caso

se contemplen en la presente ley”. Quines són aquestes

peculiaritats? Que hi ha determinats casos com personal

destinats a protecció civil, a policia etcètera, que no hi estan.

Però escolti, el tractament de la llei en matèria de prevenció de

riscs laborals no té Sra. Garcia Querol, independentment de

l’objecte i del benefici i d’allò que vostè ha explicat, de si

empram fons públics en..., escolti, el legislador que la va fer

bàsica a més, no en va fer cap de la distinció que vostè ha fet.

Per tant, el que ha d’executar, qui està a l’executiu, no les ha de

fer.

Una altra cosa és que puguem fer el que feim,

assessorament, informació i jo diria que també vull entrar i açò

no contesta res del que vostè m’ha demanat ni me demanarà,

però jo li ho anticip. Jo vull entrar en matèria de formació a

l’administració pública, en matèria de formació sí que hi vull

entrar, crec que hi puc entrar, crec que a la legislació hi puc

trobar d’alguna manera una escletxa perquè allò que siguin

obligacions de fer-ho, o amb els propis serveis, o amb serveis

externs a l’empresa privada, a l’administració pública no hi

hagi aquesta limitació o aquest enquadrament de fer-ho amb els

serveis propis, o amb serveis contractats. Per tant,

l’administració no sé si directe o de manera indirecte pugui

entrar en la matèria de formació individual que s’ha de donar

als treballadors en el moment de començar feina i cada vegada

que millora o que canvia el seu lloc de feina i al llarg de la seva

activitat laboral, en matèria de prevenció del risc de salut

laboral. Aquí sí que hi vull entrar. En la resta, escolti,

l’obligació que dicta a l’executiu aquesta llei és, i més el 2002

quan ja duia 6 anys de vigència, si hi ha infracció s’ha de

denunciar i s’ha d’aplicar la llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.4) Pregunta RGE núm. 3297/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a empreses beneficiades

per les mesures de formació o prevenció de riscs laborals.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 3297/05, relativa

a empreses beneficiades per les mesures de formació i

prevenció de riscs laborals. Intervé l’autora de la mateixa, Sra.

Garcia Querol per un temps de 10 minuts.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, si vol fer formació

comenci pels polítics, me faci cas, de tots els colors. Pot

començar pels polítics de tots els colors perquè podem agafar

un batle o un regidor a l’atzar i demanar-li com té això el seu

ajuntament, que és matèria principal dels seus treballadors, i li

assegur que no ho sabrà contestar. Aquesta és la realitat de les

illes i aquesta realitat no prové dels 4 anys del pacte de progrés,

per molt que vostè s’esforci en demostrar que tots els mals

d’aquestes illes vénen del pacte de progrés, quant a l’aplicació

pel que fa a l’administració pública.
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Vostè diu “jo només he d’assessorar, informar i fer

formació i amb això m’implicaré”. Ja li demanarem

responsabilitat amb això de la formació que vostè té intencions

d’implicar-s’hi, a mi me sembla bé i d’aquí un any li

demanarem quant esforç amb aquesta implicació ha fet per

saber quina realitat ha tengut. I després ens diu també que una

part de la seva funció és el control de la legalitat. Idò miri jo li

puc dir una cosa, té sentit que la comunitat autònoma en

aplicació d’una llei de la qual té competències li posi una

sanció a una altra administració abans d’haver colAlaborat amb

ella? Jo crec que això no té sentit, no té sentit jurídic, no té

sentit democràtic i no té sentit als tribunals, perquè els tribunals

també diuen cada dia que les administracions abans de

sancionar-se entre elles han de colAlaborar per al compliment de

la legislació. Per tant, en matèria de riscs laborals i també en

aquest tema, vostès haurien de fer un poquet més per

colAlaborar amb les administracions que no són tan potents com

la seva. Per cert, tal vegada hauríem de repassar com està la

comunitat autònoma i els treballadors de la comunitat

autònoma en matèria de compliment de prevenció de riscs

laborals.

En qualsevol la pregunta que havíem de fer era, en aquest

mateix sentit, quantes, quines i per quins valors s’han beneficiat

empreses de les illes en aquest mateix sentit?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Conseller

Sr. Huguet per un temps de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies, Presidenta. I amb el seu permís contestaré primer

la part d’intervenció, que no era exactament la pregunta i li

recordaré a la Sra. Diputada l’article 7, actuacions de

l’administració pública competents en matèria laboral. a)

Promoviendo la prevención, el asesoramiento a los órganos

técnicos en materia preventiva, incluída asistencia y

cooperación técnica, información, divulgación e invetigación.

b) Velar por el cumplimiento de la normativa sobre prevención

de riesgos mediante actuaciones de vigilancia y control. c)

Sancionando el incumplimiento de la normativa de prevención.

Açò és el que encomana la llei Sra. Garcia Querol. Per tant, pot

fer discursos, però el que val és allò que diu la llei i vostè està

en el Parlament i jo estic a l’executiu. Açò és la diferència, que

vostè pot fer discursos i jo he d’aplicar la llei.

Quant a la pregunta concreta que m’ha formulat i que és

efectivament la 3297/05. Li puc dir que a formació continua

(FORCEM), les convocatòries estan obertes a tothom, per tant,

no se pot parlar d’empreses beneficiaries perquè les activitats

no estan obertes a les empreses. Quant a convenis, cap ni un en

matèria de formació de prevenció de riscs laborals se pugui

parlar d’empreses beneficiàries i que jo sàpiga, de la

documentació que he demanat a partir del coneixement de la

seva pregunta, no puc parlar de cap manera que hi hagi

empreses beneficiades per les mesures de formació de

prevenció de riscs laborals, en el sentit que me sembla que he

entès a la pregunta. Si vostè es refereix a programes, projectes

i de formació que des de la pròpia conselleria, la Direcció

General de Salut, o abans de (...) es treia a convocatòria i que

està dirigida bàsicament a les associacions, patronals i

sindicals, sí que hi ha la Petita i Mitjana Empresa de les Illes

Balears, la Confederació d’Associacions d’Empreses de

Balears (CAEB), la Fundació de la Construcció, CCOO, USO,

UGT, CSIF, hi ha un seguit d’ajudes que van des de l’any 2001

a l’any passat, tan en aportacions de subvencions, però no

mitjançant convenis, ni mitjançant convocatòries a allò que són

pròpiament les empreses dites amb aquest terme. Naturalment

les dues patronals, supòs, que indirectament queden beneficats

els treballadors més que les empreses que acuden a aquestes

cursos, o que executen aquests projectes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula la Sra. Diputada per un temps de 5 minuts.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sra. Presidenta, no faig ús de la rèplica.

I.5) Pregunta RGE núm. 3298/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a prevenció de riscs

laborals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passam a la següent pregunta RGE núm. 3298/05,

relativa a ajudes per finançar serveis mancomunats de

prevenció de riscs laborals. Intervé la Sra. Garcia i Querol,

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

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Crec que amb aquesta bateria de preguntes en les que jo

m’he permès la llicència que la presidenta de la comissió i

vostè mateix, m’han permès anar introduint temes a diferents

àmbits de les preguntes, ja ha anat contestat algunes de les

coses que ara li deman. Per què la Conselleria de Treball ha

renunciat aquesta legislatura a convocar les ajudes per finançar

serveis mancomunats de prevenció de riscs laborals per a les

corporacions locals?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

No és que hagi renunciat a convocar aquestes ajudes, és que

la convocatòria que s’havia fet jo crec que no coincidia, supòs,

jo ho he trobat així i no he trobat raons per rectificar. No

responia a la realitat i a l’esperit de l’article 21 del reglament de

prevenció de riscs laborals i a més, la justificació d’aquestes

ajudes que s’havien fet tampoc està molt clara. És a dir, per què

el Consell de Mallorca té 15.000 euros per al 2002-2003 i els

d’Eivissa i Menorca en tenen 30.000? 
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Hi ha una massa de treballadors o un nombre

d’ajuntaments..., és a dir, realment s’ha produït una

mancomunitat de..., és que no s’entén molt bé. És el mateix la

Mancomunitat del Nord que la resta de municipis que no tenen

mancomunitat a Mallorca? Són igual cada uns dels municipis

del Nord, del Raiguer o de Tramuntana? Jo no he trobat, ni

m’han sabut donar una explicació. Per què als d’Eivissa

després se li donen 12.000 euros més, d’aquests 30.000 que ja

tenia. No s’ha trobat..., bé hi ha una justificació escrita que no

encaixa amb la legislació i que a damunt és per contractar

tècnics de prevenció de riscs. Jo no sé si vostè me demana que

facem subvencions per contractar tècnics de prevenció de riscs,

jo crec que açò és absolutament contrari a allò que diu la

legislació. Jo crec que se pot autoritzar mancomunar, però el

que no se pot és substituir a qui té l’obligació. En aquest cas la

Conselleria de Treball està ben clar el que ha de fer, ho he

llegit, l’article 17. 

Per tant, jo no sé Sra. Diputada, m’haurà d’excusar,

exactament què és allò que me demana i si el que demana són

convocatòries, amb quina finalitat de les que té l’obligació de

complir l’administració autonòmica o l’autoritat laboral

considera vostè que encaixant entre el 21 del reglament i el 17

de la llei se poden complir. A part del de formació que jo sí

tenc intenció i interès en potenciar respecte, no només dels

polítics, els polítics també cobren i són funcionaris i empleats,

no només els polítics, però tampoc exclosos Sra. Garcia

Querol.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Supòs que deu voler emprar

el torn de rèplica per explicar...? El té per un temps de 5

minuts.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pocs, però no tots els polítics són

funcionaris, pocs, però no tots són funcionaris. En qualsevol

cas, miri jo sí que li puc explicar perquè Menorca 30.000 i

Mallorca 15.000, perquè el Consell de Mallorca era tot sol i

Menorca va presentar un pla de prevenció per als 8 municipis

i el Consell Insular de Menorca, ho entén? Aquesta és la

diferència perquè la llei el que deia era serveis mancomunats de

prevenció, justament per beneficiar aquells pobles petits que

per si mateixos, en el cas de Menorca, Es Migjorn, Es

Mercadal, que ni tan sols tenia diagnosis, era una cosa

espectacular, Ferreries, Alaior, Es Castell, Sant Lluís, se

posassin a treballar en aquest sentit, es fessin les primeres

actuacions i es deixés constituït el servei de prevenció.

I jo li dic, és igual, no ens digui el que nosaltres vàrem fer

que jo en sento molt corresponsable d’aquesta política que va

fer el Govern balear en matèria de prevenció a les corporacions

locals, jo em sento molt corresponsable i per tant, ho dic en

plural. No es faci responsable, digui què farà perquè els

corporacions locals compleixin la llei i sinó la compleixen què

farà, enviarà inspectors a les brigades municipals que no portin

tots els instruments necessaris? Enviarà inspectors a una

fotografia que ha sortit dues vegades al Diari de Menorca de

tècnics municipals de l’Ajuntament de Ciutadella revisant un

sostre, a més ha sortit al diari, sense arnesos? Què farà en

aquests casos? Totes les brigades municipals, totes les obres

subcontractades, totes les empreses de neteja que estan

treballant en els ajuntaments, tots els geriàtrics municipals,

totes les escoletes que estan a càrrec de les..., què farà amb tota

aquesta gent Sr. Conseller? Els enviarà un inspector? Vostè

parla d’una forma molt forta, “jo no tenc perquè subvencionar

perquè és una obligació”, però si vostè diu que ells tenen

obligació, demà ha d’enviar un inspector a tota aquesta gent i

posar sancions perquè és una altra manera també de difondre la

necessitat de què les corporacions locals es posin en marxa en

el tema de prevenció de riscs laborals.

I si vostè està tan convençut de què nosaltres ho fèiem tan

malament i no s’havien de gastar doblers per contractar tècnics

de prevenció. Digui’m una altra cosa: per què ha tret de les

convocatòries a totes les conselleries la necessitat d’acomplir

amb la Llei de riscs laborals abans de tenir una sola pesseta del

Govern balear, per què han tret aquesta restricció? Aquesta

restricció havia mogut més ajuntaments a incorporar-se a la

legislació de prevenció de riscs laborals que les subvencions,

que la formació i que tota la resta, perquè cap ajuntament de les

Illes Balears podia accedir a una sola subvenció de cap

conselleria de la comunitat autònoma si no acomplia la Llei de

prevenció de riscs laborals, i això ho han tret també de les

convocatòries. I això no costava un duro a la comunitat

autònoma, feia complir la legislació a les corporacions locals

i cadascú les seves responsabilitats.

Jo el que li dic, Sr. Conseller, és que vostè, a part que, com

que me coneix, intenta tocar-me la moral, en el bon sentit de la

paraula, amb la qüestió que jo faig discursos i vostè és

executiu, que m’agradaria més a jo ser executiva i estar al seu

lloc, la veritat; per què vol que li digui una altra cosa, ens

agradaria governar que per açò som un partit que vol governar,

ens agradaria governar, però també exercim amb la mateixa

responsabilitat l’oposició; no faig fum de formatjades, no deim

coses que no siguin reals, ja li dic, té un problema a les

corporacions locals, el va tenir l’anterior executiu i el va tenir

l’anterior que era del PP, té un problema a les corporacions

locals i si qualcú no es posa les piles un dia hi haurà un

problema gros i després haurem de córrer tots, perquè tenim un

problema. I l’únic que li dic és: si no vol fer una cosa, en facin

una altra; si troba que el pacte de progrés ho va fer malament,

redreci la situació, convoqui’l d’una altra manera, doni

subvencions, no en doni, faci formació, faci inspeccions, què

farà; però la realitat és que les corporacions locals no

acompleixin la Llei de prevenció de riscs laborals i que vostè

també és responsable d’això igual que la resta de les empreses.

I tots en som responsables perquè les administracions, incloses

les administracions locals, haurien de donar exemple, com he

dit al començament, jo no estic per subvencionar perquè sí,

estic perquè al final tots acomplim aquesta legislació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica, té la

paraula el Sr. Conseller, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies. M’ha encantat la seva ilAlusió per estar a

l’executiu Sra. Diputada i a més me consta que açò és així.

Precisar-li que no fa falta ser funcionari per ser un polític amb

dret a tenir els beneficis i les obligacions en matèria de

prevenció de riscs laborals, qualsevol que té una remuneració,

sigui o no, a més, funcionari, té obligació de complir aquesta

llei.

I jo li vull fer una observació, Sra. García Querol, sobre si

a la convocatòria era correcte -és una qüestió jurídica-, era

correcte o no que tinguessin o no dret en funció de si complien

o no complien en matèria de la legislació de riscs laborals. En

el moment, quin? És a dir, si no havien complert no se’ls havia

de donar la subvenció i a més a més se’ls havia de posar la

sanció que els correspongués per la llei i a més a més els

expedients en què haguessin incorregut? I si no havien

complert i se’ls posava la multa, no se’ls podia donar una

subvenció? He de preveure que no complirien després d’haver

rebut la subvenció amb la legislació? Era un absurd jurídic, era

un abús, jo crec, encara que s’hagués fet de bona fe, però

jurídicament era incorrecte; s’ha de suposar que la llei

s’acompleix i mentre no es demostri el contrari, també amb

aquesta llei s’ha de suposar que es fa.

Amb independència que sí, que vull ser conscient de quina

és la situació, i ho veurem a la següent pregunta, perquè vostè

de qualque manera a la següent me demanarà quin és el grau de

compliment de la legalitat. Per tant, per aquesta part li

contestaré millor a la següent pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 3299/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a nivell de compliment de

la legislació de prevenció i riscs de salut laboral.

Passam a la darrera pregunta d’avui, amb núm. 3299/05,

relativa a nivell de compliment de la legislació de prevenció de

riscs de salut mental. Intervé l’autora de la mateixa, Sra. García

Querol, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. La salut mental entra dins la salut

laboral, en els últims temps encara més, però i salut laboral del

que parlem, -(rialles de la Sra. Diputada)- però efectivament

la salut mental és una part important de la salut laboral i a més

els problemes de salut mental en el treball estan cada dia més

analitzats i més valorats, amb la qual cosa també formen part

dels riscs laborals.

Sr. Conseller, amb quin nivell de compliment de la

legislació de prevenció i riscs de salut laboral tenen les

corporacions locals de les Illes ?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, bé, supòs que ha quedat aclarida, he llegit talment i

no m’he adonat, per tant que quedi, que consti en acta que és

salut laboral.

Li contesta l’Hble. Conseller per un temps de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, he fet fer una feina de

recopilació de dades que es corresponen amb el 2004 i 2005 i

jo li puc assenyalar que en matèria de riscs ergonòmics hi ha

hagut, per part de requeriments solAlicitats cap a la direcció

d’afectats, un únic requeriment. Quant a riscs psicològics, el

que entenem tots per mòbing, hi ha hagut quatre requeriments.

Riscs higiènics, n’hi ha hagut dos -estic parlant de tots els

municipis, de totes les corporacions locals, millor dit, de les

Illes Balears en aquest temps, els requeriments que he rebut a

la direcció general- i amb deficiències de seguretat no n’ha

entrat cap. Açò és actuacions, diríem, des dels afectats cap a

l’autoritat laboral.

Visites realitzades per iniciatives de projectes que hem

programat, doncs han estat: respecte de sinistralitat, 6;

d’investigació d’accidents, 8 -se sap que ho feim als greus-;

projectes sobre cementeris, 16 -estic parlant ara del 2004. I

accidents amb ajuntaments durant el 2004, agafant un any

complet: lleus, n’hi ha hagut 427, bàsicament petites ferides,

torcedures, un excés de força, etcètera; de greus, n’hi ha hagut

6, recordar que són 63 els ajuntaments de les Illes; in itinere, és

a dir anant o tornant de la feina amb mitjans de transport, 48,

i en malalties professionals se n’han detectat 2.

Aquest és, per tant, l’escenari, la fotografia, la situació en

relació amb el contingut general de salut laboral o d’afectació

d’aquesta salut laboral durant el 2004, que me sembla que és

una radiografia que pot servir per tenir una idea.

L’altre aspecte és el d’implantació de la gestió en matèria

de prevenció de riscs laborals als ajuntaments i que,

efectivament, es troben en fase d’implantació molts dels plans

de prevenció ja realitzats per cada un d’ells, és a dir, la majoria

dels plans ja realitzats es troben en fase d’implantació. I és en

aquest aspecte amb el qual nosaltres tenim, jo crec, la

possibilitat de contribuir i colAlaborar, però al seu esforç, no a

suplir ni a substituir l’esforç que els correspon, des del nostre

punt de vista.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula la diputada, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA QUEROL:

Sra. Presidenta. Com el Sr. Rosselló diu a l’eco, no?, jo

crec que aquesta situació s’ha produït, la trobada d’aquesta

situació, que els ajuntaments tinguin els plans de prevenció

aprovats, justament perquè hi va haver un govern que va

implantar les convocatòries i va dir als ajuntaments que no hi
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havia subvencions si no hi havia plans de prevenció, i justament

s’ha trobat els plans de prevenció fets. Però això no vol dir res,

un pla de prevenció, com vostè sap, desgraciadament és un

document que queda arxivat en el primer despatx que es troba

només entrar a l’ajuntament i si no es gestiona no serveix

absolutament per a res, és més, queda obsolet passats sis mesos,

és a dir, si no es gestiona quotidianament i diàriament i no hi ha

tècnics que se n’ocupin, no serveix absolutament de res un pla

de prevenció, un cop fet es guarda, segurament s’acompleix la

legislació pel que fa al pla de prevenció, però no hi ha gestió

d’aquesta matèria.

Tornant a una cosa que ha dit vostè abans, que era un

absurd jurídic la situació en què es produïa, jo li puc dir que tal

vegada sí que era un absurd jurídic, si es veu així com vostè

diu, probablement, però encara és més absurd que hi hagués no

sé quants treballadors públics hi ha a les corporacions locals

sense pla de prevenció realitzat, això sí que era un absurd gros,

no? I a mi me va satisfer, igual que li devia passar al conseller

de Treball anterior, trucades de regidors que deien: però no ens

podem presentar una escola de taller si no tenim un pla de

prevenció fet? Però escolta, és que no ens podem presentar que

ens doneu una subvenció per a esports si no tenim el pla de

prevenció? No. Però és que no podem...? No. I què és el pla de

prevenció? No, el pla de prevenció l’ha d’encarregar una

empresa, no sé què, pum, es van fer els plans de prevenció.

Per tant, si vostè troba que això és un absurd i ja anuncia

que per aquí pot treballar, pels plans de prevenció, per

promocionar la gestió d’aquests plans de prevenció digui’m què

farà els pròxims dos anys, perquè al final l’objectiu que tenim

jo crec que hauria de ser el mateix, que és que els treballadors

públics estiguin en bones condicions pel que fa a la salut i a la

prevenció de riscs; i que, per tant, no només els treballadors

públics estiguin en bones condicions, sinó que finalment

l’administració pugui donar exemple i exigir a l’empresa

privada allò que aplica ella mateixa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té

la paraula l’Hble. Conseller, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies. Ho hem fet al llarg de totes les preguntes,

ens hem sortit del text i feim preguntes que van molt més enllà

del que s’ha presentat, no tenc cap inconvenient a contestar,

Sra. García Querol, estic encantat, a més, de fer-ho. Jo li he

parlat de la matèria de formació referida, sobretot, a

administracions públiques, perquè entenc que la legislació me

pot donar marge per a açò; però en allò que la pròpia legislació

no me doni marge de distingir entre empresa privada, aquella

que té la relació regulada per l’Estatut dels Treballadors, i

l’administració pública, jo crec que les convocatòries, les

actuacions i les accions que facem han de ser aquelles que

puguin ser aplicades tant al sector privat com al sector públic.

En aquest sentit hem incrementat molt el pressupost que hi ha

per a enguany en matèria o aplicable al capítol 4 i capítol 6 de

la Direcció General de Salut Laboral, i a més, crec que també,

encara que no sigui la qüestió que vostè m’ha plantejat, crec

que hem de fer un gran esforç, també econòmic, allà on hi ha

les persones que després seran responsables, polítics, privats,

públics, etcètera, i que estan en aquests moments amb educació

reglada. Crec que el gran esforç també l’hem de fer en matèria

d’implantació del que qualque vegada hem dit i hem escrit, com

a cultura de la prevenció, que no només per allò laboral, sinó

també a l’hora de conduir o de fer qualsevol activitat de la vida

social, la cultura de la prevenció, saber que hi ha en aquesta

vida moltes activitats que comporten un risc i per tant crec,

paralAlelament a aquestes accions que vostè avui, a través

d’aquestes preguntes, s’ha interessat, i jo crec que d’una

manera convenient, vull afegir aquesta que me sembla que

també és necessària i molt complementària i segurament tendrà

també una eficàcia molt duradora.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Agraïm la presència del

conseller, Sr. Huguet.

II. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE

núm. 7179/04, de cooperació per al desenvolupament.

I passarem al segon punt i darrer de l’ordre del dia i avui

consistent a dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 7179/04,

de cooperació per al desenvolupament.

Aquesta presidència informa que disposaran de cinc minuts

per al debat complet de les esmenes, llevat d’aquells debats que

inclouen una sèrie d’esmenes conjuntes, en què aquesta

presidència permetrà unes intervencions majors, fins a un

màxim de deu minuts. Va bé?

(Algunes breus intervencions inintelAligibles)

A veure, aquesta presidència informa que disposarem de

cinc minuts per al debat complet de les esmenes, no de cada

esmena, anirem article per article i anirem per les esmenes que

hi hagin fet, anirem per ordre, cinc minuts i deu minuts si hi ha

més ...

Començam?

A l’article 1 s’hi manté l’esmena RGE número 359/05,

d’addició, del Grup Parlamentari Socialista. Debat de l’esmena,

té la paraula la Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sra. Presidenta. Bé aquí presentam una esmena d’addició,

que afegiríem “organismes autònoms i empreses públiques”, ja

que creim que no sols les conselleries, sinó també altres

organismes de la comunitat autònoma, poden fer i de fet fan

cooperació, per tant creim que quedaria més completa la

redacció d’aquest article.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, està, passam idò a la votació. Ningú més vol parlar? Sí,

perdó. Té la paraula la Sra. Feliu.
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LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres entenem que la

formulació d’aquesta esmena és incorrecta, perquè segons la

Llei 3/2003, del règim jurídic de l’administració de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, a l’article 1 no

existeixen organismes autònoms, sinó entitats de dret públic.

Totes elles ja estan subjectes al mateix règim jurídic de

l’administració. Les empreses públiques i els organismes

autònoms són també administració de la comunitat autònoma,

d’acord amb la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònoms

i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de

les Illes Balears; el terme d’administració de la comunitat

autònoma entén, en el seu més ampli concepte, abastant també

l’administració instrumental. Creim idò que és redundant

desglossar les entitats autònomes i les empreses públiques de

la pròpia administració.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passarem idò a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sí, vots a favor de l’esmena, 5; vots en contra, 8;

abstencions, cap. Perdó, ha sortit abans, exacte, són 4 idò. Vots

a favor, 4, perdó; vots en contra, 8; i abstencions, cap.

Passarem a la votació de l’article 1.

Vots a favor de l’article 1?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Sí, vots a favor de l’article, 8; vots en contra, 3;

abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 2 no s’hi han presentat esmenes, podem passar a

la votació de l’article 2.

Vots a favor?

Vots en contra? Bé, per unanimitat, me sembla.

A l’article 3, s’hi mantenen les esmenes següents: RGE

343/05, de substitució, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista; RGE 344/05, d’addició, perdó, l’altra era de

substitució, no sé si ho he dit. Torn començar per aclarir: RGE

343, de substitució, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista; RGE 344/05, d’addició, del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista; RGE 345/05, d’addició, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista; RGE 388/05, de

substitució, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.

Debat de l’esmena 343/05.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Si me permet les defensaré totes

tres a la vegada, perquè totes tres són esmenes per

complementar els valors que s’afegeixen a la cooperació.

Amb la 345, simplement demanam afegir al text, allà on

diu, després de “convivència pacífica”, afegir-hi “i

democràtica”, perquè de vegades hi ha convivències que són

relativament pacífiques, però no es desenvolupen dins una

societat democràtica, per tant pensam que també s’hi ha

d’afegir aquest valor.

Després, la 343, creim que simplement és una millora del

text; quan parla de tots els drets humans, pensam que els drets

humans són tots, no només uns quants, per tant; i després parla,

torna parlar de drets, i nosaltres substituiríem la segona vegada

que surt “drets” per “llibertats”.

I finalment, la 344, quan fa referència al dret a la defensa i

a la promoció de la pròpia cultura, pensam que també s’hi

hauria d’afegir “de la llengua i de la identitat d’aquests pobles

als quals se’ls reconeixen els drets”.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Qualcú més? Sí, Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, nosaltres a la 343 proposaríem una transacció, és una

petita modificació, perquè ens pareix adequada la inclusió de

llibertats fonamentals, tal i com la nostra Constitució ho fa, ja

que parla de drets i llibertats; proposam la transacció, allà on

digui, en el punt c): la defensa i la promoció de la pau i de tots

els drets i llibertats fonamentals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Accepten la transacció? Sí. Aleshores ho votaríem per

separat.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

No, perdó, presidenta; no, amb referència a la 344, estam

d’acord que s’afegeixi “llengua i identitat”, estam d’acord. I la

345 també l’acceptam perquè és el que defensam des del Grup

Parlamentari Popular políticament amb els projectes

d’enfortiment institucional. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, si no m’equivoc, si accepten la transacció podríem

fer conjunta la votació i per unanimitat, tothom, sembla? És

així?

Bé, aquestes tres me referia ara, la 344, 345 i 43. Passam a

la votació d’aquestes, amb la transacció del Partit Popular.

Aquestes tres per unanimitat.

Sí, perdó, hauria de llegir exacte el text, perquè escrit

exactament.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Bé, al punt c) hi afegiríem: “la defensa i la promoció de la

pau i de tots els drets i llibertats fonamentals”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, queda aclarit? Aleshores, passarem al debat de l’esmena

d’Esquerra Unida, 388/05.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, senzillament té com a objectiu, quan parla del foment i

de la promoció de l’economia solidària i consum responsable,

introduir el tema del comerç just, que creim que és una activitat

solidària de prou arrel a tot el món ja en aquests moments i

molt especialment a Europa i a molts de països europeus i aquí

mateix a les nostres i tenguin la categoria del reconeixement.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, qualcú més vol... Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí. Com a concepte hi podríem estar d’acord, però resulta

que es va decidir al consell de cooperació emprar aquest terme

d’economia solidària i consum responsable, en lloc de comerç

just, a petició de les ONG. Llavors, crec que hem de ser

respectuosos amb les decisions que es prenen en aquest Consell

de Cooperació i per tant nosaltres no estaríem d’acord amb

aquesta esmena que fa Esquerra Unida i Els Verds.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passarem a la votació de l’esmena 388/05.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

Vots a favor de l’esmena, 4; vots en contra, 8; abstencions,

cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Ara passaríem a la votació de l’article 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

La votació no hauria de ser separant els apartats que hem

votat abans que hi estàvem d’acord tots, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Clar, sí, perdó, s’entén amb les esmenes aprovades

anteriorment.

(Intervenció del Sr. Rosselló i del Rosal inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, l’article. D’acord? Per tant, vots a favor de l’article 3.

Bé, ja està votat.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, quedava clar que eren 8; el que no quedava

clar, els quatres restants si eren a favor, perdó, en contra o

abstencions.

Abstenció. Idò 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. A l’article 4 s’hi mantenen les esmenes següents:

RGE 360/05, de substitució, del Grup Parlamentari Socialista;

RGE 361/05, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista; RGE

núm. 346/05, d’addició, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista. Es pot fer el debat conjunt de les esmenes 360,

361 i 346/05. Tenen la paraula o, va bé?

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Primer les dues primeres, del Grup Socialista.

LA SRA. PRESIDENTA:

La Sra. Rado té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, aquesta esmena RGE núm. 360, de l’article 4, la

presentam com a una esmena de substitució, ja que creim, més

que res per deixar clar i emmarcar de qualque manera, definir

el marc general de les polítiques en matèria de cooperació, que

encara que després venen definides tota una sèrie de polítiques

concretes, d’accions concretes, creim que milloraria l’article si
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l’emmarcam en aquest paràgraf que proposam a aquesta

esmena de substitució.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Radó. Qualcú vol fer ús de la paraula? Sra.

Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Estam parlant de la 360 del

PSOE, si no vaig errada, i de la 361. Únicament la 360?

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, com que havíem dit si fèiem la conjunta 360 i 361.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

No, Sra. Presidenta, perquè són dues coses ben diferents i

crec que és millor fer-ho separat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò val, d’acord. 360, Sra. Feliu, si vol fer ús de la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, dir, des del nostre grup que ja es parla d’eradicació de

pobresa a l’article 1 i no és coherent la redacció que comença,

des del nostre punt de vista, per destacar una finalitat i després

enumerar-se les finalitats. Pareix que es volen diferenciar dues

categories de finalitats i a l’apartat a) també en parla d’aquest

tema. I dir també que l’eradicació de la pobresa s’anomena

específicament ja a l’article 4.a) i el desenvolupament humà

sostenible a l’article 4.c) i per tant no millora l’articulat del

text, ja que anomenar-lo dues vegades ja seria redundant, per

la qual cosa nosaltres no hi estam d’acord.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, Sra. Feliu. Passarem ara a debatre la 361, Sra.

Rado, quan vulgui.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

No votaríem aquesta idò, de moment? No.

LA SRA. PRESIDENTA:

Feim el debat i després ja votarem.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Bé, és una esmena d’addició que senzillament és per deixar

més clar a quines persones va dirigit prioritàriament i per això

proposam afegir “especialment els sectors de població més

desfavorits”, ja que creim que són els subjectes més necessitats

de cooperació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Sra. Feliu, té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En certa manera nosaltres

trobam també que és una reiteració, perquè se suposa que les

necessitats bàsiques no estan cobertes a una població

desfavorida. Consideram que no millora tècnicament l’articulat,

que és reiterativa, ja que si satisfem les necessitats humanes

bàsiques parlam dels sectors de població que realment son

desfavorits i que no les tenen cobertes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. Ara passarem a la número 346, del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sra. Mascaró, té

la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Amb aquesta demanàvem afegir

dins les finalitats la promoció de l’educació i de la formació,

especialment en els nivells bàsics i professionals i també

l’accés als coneixements científic i tecnològic; perquè, per al

desenvolupament de qualsevol societat l’educació i la formació

són bàsics, per poder ser autosuficients és bàsica una educació

i una formació i el coneixement científic. Per tant, pensàvem

que dins les finalitats s’hi hauria d’incloure aquesta també.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, un poquet el mateix d’abans. És a dir, dins l’apartat e)

d’aquest mateix article, ja diu: millorar la capacitat de les

persones. L’article 9, de prioritats sectorials, també recull el

tema en els apartats b) i c) i nosaltres consideram que seria

reiterativa aquesta esmena que presenta el PSM.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, ara passaríem a la votació. Perdó? No, no, sí, Sra.

Mascaró, té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Feliu, és que és ver que

millorar les capacitats de les persones i de les organitzacions

pot incloure un apartat del que és formació, però l’educació va

molt més enllà de les capacitats; va a la creació també de valors
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d’un tipus de cultura. I creim, ens agradaria que ho

incloguessin, està dins, també diu que després està a l’article 9,

però les finalitats són aquí dins. I crec que ajudar a la

cooperació a través de la promoció de l’educació i de la

formació és bàsic per a qualsevol cooperació, que no basta que

estigui després dins els objectius més endavant. Però

simplement això.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies. Passarem idò ara a votació, farem la votació

conjunta de les esmenes 360, 361 i 346.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passaríem a la votació de l’article 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 4; abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Als articles 5 i 6 no s’hi han presentat esmenes, faríem

votació conjunta dels articles número 5 i 6.

Vots a favor?

Per unanimitat.

A l’article número 7 s’hi mantenen les esmenes següents:

RGE núm. 347/05 d’addicció del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, RGE núm. 362/05 d’addicció del Grup

Parlamentari Socialista. Farem el debat de les esmenes 347 i

362. En primer lloc la Sra. Mascaró si vol defensar la seva

esmena, la 347, té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, simplement pensam que els

nivells de prioritat s’han de concretar a qualque moment i

pensàvem que dins el pla director i dins els plans anuals s’han

de concretar aquestes prioritats. Només demanam això, que els

plans recullin la concreció de les prioritats.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Vol la paraula? Té la paraula Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies. Tornam insistir una mica, jo crec que s’ha de fer

una llei i s’ha simplificar el màxim possible i nosaltres

consideram que és reiteratiu la proposta que fa el PSM,

reiteratiu a allò que ja diuen els articles relatius als instruments

de planificació, a l’article 13.2.

I per altra banda és obvi que les prioritats se temporalitzen,

vull dir que ni emporta que quedin plasmats d’una forma tan...

Afirmam que és reiteratiu referent a allò que ja diuen altres

articles i votarem en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Ara passarem a debatre la 362

d’addicció del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la

Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senzillament voldríem afegir un

punt perquè les àrees geogràfiques moltes vegades poden ser

bastant extenses, sobretot àrees geogràfiques amb qui les Illes

Balears tenen relacions de cooperació, hi ha països, pobles o

zones dins aquestes mateixes zones geogràfiques que tenen un

menor índex de desenvolupament. 

Per tant, nosaltres proposaríem que s’afegís aquest punt,

prioritzant els països amb un menor índex de desenvolupament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Plantejar com a prioritat els països

amb un menor índex de desenvolupament humà, en principi

pareix lògic, però s’ha de saber quins són aquests països, s’ha

de saber que segons Nacions Unides, països com Cuba, Mèxic,

Uruguai o Argentina tenen un desenvolupament humà alt i a

pesar d’això són perceptors d’ajuda al desenvolupament. És per

això que nosaltres creim que és més convenient atendre la

classificació que fa l’OFDE de països en desenvolupament i no

d’aquesta altra manera perquè després ens podem trobar amb

molts de problemes per fer arribar les ajudes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sra. Feliu. Sí Sra. Rado?

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Bé, ja sé que no s’aprovarà aquesta esmena, però sí dir-li

que l’argumentació que fa la Sra. Feliu de qualque manera me

ve a donar la raó en aquesta esmena. Dins una àrea geogràfica

com pot ser Llatinoamèrica, efectivament hi ha països..., se pot

tenir cooperació en tota aquesta àrea geogràfica. Però dins

aquests països, vostè mateixa ho ha dit, n’hi ha uns que tenen

un índex més alt de desenvolupament i nosaltres demanàvem

que precisament els que tenen menor índex que fossin més

prioritaris. 

Senzillament això. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula.

Passaríem a votació conjunta de les esmenes 347 i 362.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 4, vots en contra 8, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passarem a la votació de l’article número 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, vots en contra 3, abstencions 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A l’article 8 s’hi manté l’esmena següent:

RGE núm. 389/05 de substitució del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres presentam aquesta

esmena, no la llegiré, vostès ja la coneixen, que té un sentit que

nosaltres creim important, aquesta consideram que no és una

esmena de tràmit. Podem sortir al pas, adoptar els criteris

generals que adopta tothom, dir més o manco el que diu tothom

i no passa res perquè després a l’hora de prioritzar ja

prioritzarem amb els plans directors, etcètera. Però jo crec que

se perd l’ocasió de situar dins la llei alguns elements específics

d’aquí de les illes, per exemple els països originaris de la

immigració que tenim a les nostres illes, per exemple la riba

sud de la Mediterrània i això no vol dir que no tenguem després

colAlaboració amb Hispanoamèrica o Àsia, Àfrica, el que sigui.

Però el més lògic seria, ja que se fa la llei, prioritzar aquests

tipus de criteris que són els que a nosaltres ens afecten més

directament. És a dir, llocs d’origen, països d’origen de la

nostra immigració i molt especialment tot allò que faci

referència a la riba sud de la Mediterrània, tan d’abans del

Sàhara, com subsahariana.

LA SRA. PRESIDENTA:

Volen fer ús de la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Presidenta. Bé, la inclusió dels índex de

desenvolupament humà de l’ONU és el criteri discriminador de

l’esmena. Si es considera aquest indicador amb el del (...) no es

poden prioritzar països de renda mitjana que estan inclosos a la

llista de països prioritaris del pla anual 2005 de la (...) actual.

Aquest mateix pla director fa referència específica als països de

renda mitjana. En la qual cosa nosaltres no hi estam d’acord.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu.

Passarem a la votació de l’esmena 389/05.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 4, vots en contra 8, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passarem a la votació de l’article número 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:
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Vots a favor 8, en contra 4, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 9 s’hi mantenen les esmenes següents: número

363/05 d’addicció del Grup Parlamentari Socialista i la número

364/05 d’addicció també del Grup Parlamentari Socialista.

Feim el debat conjunt o per separat? 

LA SRA. RADO I FERRANDO:

El podem fer conjunt.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

En aquest article 9 quan descriu les prioritats sectorials,

nosaltres feim aquestes dues esmenes d’addicció ja que creim

que hi ha aspectes que no queden exactament contemplats i que

s’han de tenir en compte, sobretot per tenir un respecte per

aquests pobles i que s’ha de respectar tan la seva idiosincràsia

com els seus valors, també el tipus de desenvolupament que

duen a terme per no provocar desequilibris com s’ha vist

qualque vegada a determinats projectes de cooperació.

Per això les dues esmenes que presentam anirien en el

mateix sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rado. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. D’acord que és una àrea

d’actuació dins el món de la cooperació el que vostès marquen,

però és que si les posam totes ja no té cap sentit parlar de

sectors d’actuació preferent, aquestes són les prioritats del

Govern i aquestes són les prioritats que nosaltres defensam, no

entram a discutir sí o no, el que passa és que s’ha de prioritzar

de qualque manera i s’ha de simplificar aquesta llei. Per això

nosaltres n’hem prioritzat d’altres i no consideram que s’hagi

de contemplar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. Passarem a votació conjunta de la 363

i la 364.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 4, vots en contra 8.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara a la votació de l’article 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, vots en contra 4, abstencions 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 10 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE

núm. 365/05 d’addicció del Grup Parlamentari Socialista, núm.

366/05 d’addicció del Grup Parlamentari Socialista, la núm.

390/05 d’addicció del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds. Començaríem pel Partit Socialista, però ho volen

debatre junt, per separat? Idò passaríem a la 365 i 366. Sra.

Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Proposam aquestes dues esmenes

d’addicció perquè creim que quedarien més explícites les

prioritats socials. La primera que vol afegir: “infància,

especialment la que se troba fora del sistema educatiu”,

sobretot ho feim pensant amb molts de països o han sofert en

determinats moments problemes bèlAlics i allà on hi ha

moltíssims d’infants que han patit mutilacions i per tant, tenen

determinades discapacitats que nosaltres creim que haurien de

ser prioritàries i per altra banda, evidentment també ens

agradaria afegir, perquè creim que ha de ser prioritari també, la

població de països que tenen conflictes bèlAlics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rado. Sra. Feliu té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies. Referent a la 365 voldria presentar una transacció

i canviar el text d’aquest apartat pel següent: “les persones...,

entenc que és aquesta...

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Article 10.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, hem fet conjuntament la 365 i 366.
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LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Jo me referesc a la 365 i amb la transacció proposaríem dir:

“les persones majors depenents amb discapacitats i les malaltes

sense recursos...”, ja que el terme correcte és “persones amb

discapacitat” i no “persones discapacitades”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment. Sra. Rado, li vol fer un aclariment?

LA SRA. RADO I FERRANDO:

M’agradaria que ho pogués tornar repetir...

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí. “Les persones majors depenents amb discapacitat i les

malaltes sense recursos”. El terme correcte és persones amb

discapacitat, no persones discapacitades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment perquè jo no tenc davant les esmenes i me

sembla que...

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Article 10 és que nosaltres ho deim a l’apartat c), no a l’h).

No en tenim cap a l’h), és en el c), parla d’infància i per això li

parlava més concretament, jo li record en aquest moment el que

poden ser les bombes antipersona...

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Jo tenc article 10, apartat c), (...) amb discapacitat. És l’únic

que tenc jo.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

La infància...

(Remor de veus)

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Idò hi ha un error aquí perquè jo el que tenc és únicament

afegir “o amb discapacitats”...

LA SRA. RADO I FERRANDO:

És afegir “o amb discapacitats”, però a l’apartat c) de

l’article 10.

(Continua la remor de veus)

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

És a dir, no ho veig, però enlloc de dir “o amb discapacitat”

o “a persones amb discapacitats” hi estam d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Estam d’acord?

(Remor de veus)

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

D’acord, el que passa és que afegim “persones amb

discapacitat”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda clar?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Referent a l’altra...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó un moment?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Afegiríem “o a persones amb discapacitat”...

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’apartat c).

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

(Remor de veus)

Sra. Mascaró, no m’ho embulli.

Ara passaríem a la 366, Sra. Feliu vol fer algun comentari,

té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Se debat conjuntament amb la 390 d’Esquerra Unida i Els

Verds.

(Remor de veus)

És la mateixa...

(Continua la remor de veus)

D’acord. Llavors pot respondre Sra. Feliu conjuntament les

dues. Sra. Feliu té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
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Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres trobam que no seria

prioritari per a una cooperació autonòmica, tan per la capacitat

logística com per la crisi d’aquest tipus són gestionades

sobretot per organismes internacionals, la Unió Europea o

altres actors (...) en el context internacional. Això no lleva que

no se puguin fer actuacions o intervencions puntuals

d’emergència davant d’un conflicte.

D’altra banda dir que en el projecte de llei ja es contempla

la població refugiada desplaçada com a prioritària. Per tant, en

principi està com a prioritat sectorial ja a l’article 10.1 f) la

prevenció de conflictes i la construcció de la pau. Per tant, no

acceptaríem l’esmena.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. Ara passaríem a la votació de l’esmena

365 amb la transacció que ha fet el Grup Popular.

Vots a favor?

Per unanimitat.

Després passaríem a la votació conjunta de les esmenes 366

i 390.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Sra. Presidenta, hauríem de repetir la votació. Estava

apuntant, deman disculpes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò repetim la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, vots en contra 8, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

La votació de l’article 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, vots en contra cap, abstencions 5.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 11 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.

367/05 d’addicció del Grup Parlamentari Socialista. La Sra.

Rado té la paraula defensar l’esmena.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seria una esmena d’addicció a

l’article 11, perquè creim que ja ens hem vist en circumstàncies

paregudes allà on hem hagut de fer front a diferents desastres

naturals. I per tant, creim que quedaria més completa la

redacció d’aquest article si afegim un apartat que expliqui fer

front a catàstrofes naturals o humanes amb ajudes d’emergència

per satisfer necessitats urgents.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rado. Volen fer ús de la paraula? Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Bé, dir que tècnicament no és correcte plantejar com a tema

transversal informar de totes les actuacions, de totes les ajudes

d’emergència. Si fos així, tots els projectes que feim haurien de

contemplar aquest component que realment és un tema, des del

nostre punt de vista, absurd. Les ajudes d’emergència per

definició són ajudes puntuals i no es poden ficar com a prioritat

transversal.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu.

Passarem a votació l’esmena 367/05.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, vots en contra 8, abstencions cap.
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LA SRA. PRESIDENTA:

La votació de l’article 11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, vots en contra 4, abstencions 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 12 no s’hi han presentat esmenes. 

Passarem a votació de l’article 12.

Vots a favor?

Per unanimitat.

A l’article 13 s’hi manté la següent esmena: RGE núm.

348/05 de modificació del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista. La Sra. Mascaró té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena venia en el sentit

de demanar, suprimir que s’ha de fer en el període de sessions,

quan s’inicia la legislatura. Però teníem por que ens quedéssim

sense pla fins la propera legislatura. Per tant, demanàvem

suprimir aquests 6 primers mesos de la legislatura, per no

quedar sense pla fins el 2007. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mascaró. Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. (...) es puguin disposar dels

recursos necessaris per al compliment dels objectius al llarg de

4 anys. És lògic que el Govern que entra dissenyi la seva

estratègia futura de treball, sense comprometre futures

legislatures, ni es vegi excessivament condicionat per

legislatures també anteriors. Pareix que mig any és un temps

més que suficient per confeccionar un pla. Llavors es pot

suprimir, però això es garanteix l’elaboració del pla. Per tant,

nosaltres no hi estam d’acord. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu.

Passarem a votació de l’esmena 348/05.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, vots en contra 8, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 13.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, vots en contra 4, abstencions 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 14 no s’hi han presentat esmenes.

Votació de l’article 14.

Vots a favor?

Per unanimitat me sembla.

A l’article 15 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE

núm. 391/05 de substitució del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, RGE núm. 349/05 d’addicció del Grup

Parlamentari PSM-Entesa nacionalista.

Passaríem a la 391, el Sr. Rosselló té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’objectiu d’aquesta esmena,

sobretot l’apartat 3, és introduir un criteri dins les avaluacions

que ens sembla evident i necessari i és que participin dins el

procés d’avaluació els òrgans consultius i de participació que

s’han establert en aquesta llei, lògicament segons determini el

reglament corresponent, però que hi participin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló. Farem el debat conjunt després amb

l’altra. Per tant, passaríem ara a l’esmena del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la 349 i després ja

faríem el debat conjunt. La Sra. Mascaró té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
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Gràcies. Va en el mateix sentit, pràcticament és un apartat

de la que havia exposat el representant d’Esquerra Unida. Si hi

ha gent que participa en uns programes i hi ha uns òrgans

consultius de tot un seguit de programes, és evident que aquesta

gent ha de participar, aquests òrgans han de participar en

l’avaluació. Només demanam això. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Té la paraula la Sra. Feliu per

fer el debat conjunt de la 391 i 349.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. La redacció del projecte de llei

inclou tan la cooperació directe com la feta a través de les

ONG, afecta tota la cooperació finançada amb fons públics, no

fa distinció i per tant, afecta ambdues. Sobre qui ha de

participar en l’avaluació, ja es diu a l’apartat 3 que es

determinarà de forma reglamentària i serà en aquest moment

quan s’indiqui si hi participa el Consell de Cooperació o

qualsevol altra instància.

No podem posar uns òrgans a la llei i oblidar-nos d’uns

altres. Llavors nosaltres estarem en contra d’aquestes esmenes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Farem la votació conjunta de les

esmenes 391 del Grup Parlamentari Esquerra Unida i 349 del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, vots en contra 8, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

La votació de l’article 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, vots en contra 4, abstencions 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 16 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.

368/05 del Grup Parlamentari Socialista. La Sra. Rado té la

paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una esmena d’addicció, creim

que a part de què quedaria més completa la redacció d’aquest

article, també és important com a qüestió de quan parla

d’anàlisi del grau de compliment dels objectius prevists en el

pla director i els plans anuals, tenir en compte també les

conclusions obtingudes de les avaluacions dels plans que ja

estiguin finalitzats. Creim que això seria de qualque manera

poder partir per noves actuacions d’unes conclusions més

encertades, ja que hauríem pogut avaluar els projectes

finalitzats i creim que l’article quedaria més complet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rado. Vol fer ús de la paraula Sra. Feliu?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’article fa referència a l’avaluació

dels instruments de planificació. L’avaluació dels projectes es

descriu a l’article 15 i el pla anual ha de fer referència als

projectes executats dins l’exercici. L’informe de seguiment,

aquí esmentat, és dels instruments de planificació, l’avaluació

no és un instrument de planificació sinó que és un instrument

de verificació. Aquest informe ja es fa, per tant, no hi ha cap

problema en incloure-lo, però s’hauria d’incloure a l’article 15,

com he dit abans i no aquí. I s’ha de tenir en compte que no hi

ha recursos econòmics per avaluar tots els projectes cada any.

Es fa un seguiment de tots i se fa una avaluació d’un parell

de projectes, per poder avaluar s’ha de comptar amb un

personal, amb una formació molt específica, o se contracta una

empresa avaluadora externa, per exemple el preu d’una

empresa per avaluar 12 projectes que ha fet el Govern és de

72.800 euros. Si volguéssim avaluar els 168 projectes aprovats

l’any 2004, el preu d’avaluació seria d’1.019.200 euros que és

un pressupost que s’hauria de llevar del projecte. Nosaltres amb

això no estam d’acord. Preferim destinar més doblers als

projectes i fer de forma aleatòria avaluacions puntuals a

projectes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. Sra. Rado té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Jo Sra. Feliu no sé què pot costar, el que passa és que li vull

dir que fer planificacions d’actuacions sense fer avaluacions

dels plans no me pareix una bona política, perquè podem anar

fent accions molt errades i continuar amb el mateix erro i

després sí que serà haver tirat els doblers que havíem posat per

a aquesta planificació. Me sap greu que no admetin aquesta

esmena.



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 14 / 12 de maig del 2005 187

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rado. Sra. Feliu vol fer ús?

Idò passarem a votació de l’esmena 368/05.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, vots en contra 8, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

La votació de l’article 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, vots en contra 5, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 17 no s’hi han presentat esmenes.

Votació de l’article 17.

Per unanimitat. Moltes gràcies.

A l’article 18 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.

392/05 d’addicció del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds. Té la paraula per defensar-la el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És una esmena molt senzilla

que simplement afegeix a l’apartat f) que parla d’educació per

a la defensa dels drets humans i dels valors democràtics i per a

la construcció de la pau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. No fa ús de la paraula. Passam

a votació.

Vots a favor?

Per unanimitat.

Votació de l’article 18.

Vots a favor?

Per unanimitat també.

A l’article 19 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.

393/05, d’addició, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds. El Sr. Rosselló té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

És exactament la mateixa que l’anterior.

LA SRA. PRESIDENTA:

Volen fer ús de la paraula. Passam a votació.

Votació de l’esmena 393/05.

Vots a favor?

Per unanimitat.

Votació de l’article 19.

Vots a favor?

Per unanimitat, també. Molt bé.

Als articles 20 i 21 no s’hi han presentat esmenes; farem la

votació conjunta dels articles 20 i 21.

Vots a favor?

Per unanimitat. Estam d’enhorabona.

A l’article 22 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE

núm. 350/05, d’addició, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista i RGE núm. 394/05, d’addició, del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.

Passaríem a la 350, del PSM, la Sra. Mascaró té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres demanam que ja que

el Parlament és qui ha d’aprovar el pla, també sigui informat

després pel Govern sobre el grau d’execució, tant del Pla

director com dels plans anuals que es vagin elaborant i duent a

terme.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Me sembla que farem un

debat conjunt, per tant ara passaríem al Grup Parlamentari

Esquerra Unida per fer la defensa de la núm. 344. Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
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Sí, és la mateixa argumentació que la que ha fet la diputada

que m’ha precedit en l’ús de la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Farem el debat conjunt de les

esmenes 350 i 94 per part de la Sra. Feliu, té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres entenem que no cal

posar-ho a la llei, vull dir, jo me deman si posam altres plans,

de joventut, d’immigració, estan ... Vull dir que jo entenc que

no cal posar-ho a la llei, amb la qual cosa nosaltres hi estarem

en contra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Volen fer ús de la paraula? No. Moltes gràcies.

Passarem a la votació de les esmenes 350 i 394/05.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat, quan pugui.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor de l’article 22, 8; vots en contra, em sembla

que 5.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, perdó, la Sra. Mascaró, ha fet abstenció, ha fet

abstenció vostè.

EL SR. LLETRAT:

Idò, seran: vots a favor, 8; vots en contra, 4; i abstencions,

1.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. A l’article 23 no s’hi han presentat esmenes.

Passarem a la votació de l’article 23.

Per unanimitat, l’article 23, al qual no hi han presentat

esmenes. D’acord.

Als articles 24 i 25 no s’hi han presentat esmenes. Passarem

idò també a la votació conjunta dels articles 24 i 25.

Serà per unanimitat? Sí. Per unanimitat.

A l’article 26 no s’hi han presentat esmenes. Faríem la

votació de l’article 26.

Vots a favor? Ah, per unanimitat idò. Val.

A l’article 27 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE

núm. 395/05, d’addició, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds; RGE núm. 396/05, d’addició, del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds; núm. 397, d’addició,

del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds; núm. 398,

d’addició, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds;

núm. 399, de substitució, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, i núm. 401, d’addició, del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds; la 369, d’addició, del

Grup Parlamentari Socialista. I ara serien la 402/05, 403/05,

404/05, 405/05, 406/05, 407 i 408/05, d’addició, del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.

Un segon, farem el debat, per aclarir-ho: Sr. Rosselló, què

vol fer un debat conjunt de totes les esmenes o de la 395, si vol

...

Totes les esmenes. Idò, té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, no aprofundiré en totes perquè les coneixen els diputats

amb temps suficient. Aquestes esmenes tenen un objectiu, que

és el de donar més funcions, més pes, més contingut al Consell

de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears,

marcant una sèrie d’aspectes que a cada una d’elles

s’especifica. En fi, posaré un exemple: a segons quins moments

es planteja que quan es fa informe, doncs que sigui amb

caràcter previ i preceptiu, l’informe del Consell de Cooperació.

En fi, tot una sèrie d’afegitons i d’indicacions que marquen que

fan que el Consell de Cooperació tengui més pes i sigui més

decisiu.

Jo aprofitaré per dir en aquests moments que la Sra. Carme

Feliu, a la meva primera esmena, que feia referència a comerç

just, ha utilitzat un argument que a mi m’ha agradat molt i m’ha

convençut, que és l’argument que dins el Consell de

Cooperació s’havia utilitzat aquest criteri, s’havia utilitzat

aquest argument i per tant no era qüestió de contradir les

organitzacions socials que participen en aquest Consell de

Cooperació. Jo li he de dir, de totes formes, Sra. Carme Feliu,

que el 90% de les meves esmenes són les propostes de les

organitzacions en el Consell de Cooperació que no varen ser

recollides per l’administració, quasi totes les que he presentat

excepte aquesta o algunes més. I en concret, les que fan

referència a l’article 27 és la redacció exacta que varen
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presentar les ONG que formen part del Consell de Cooperació

i que va quedar redactat de la forma que està a la proposició

que vostès presenten. Jo, senzillament, faig copiar tot el que

varen presentar ells, traduir-ho a esmena i presentar-ho aquí

avui, tant en aquest apartat com a d’altres.

Per tant, l’argumentació és, me pareix lògic, a més, que les

organitzacions socials que tenen participació dins un consell de

participació, doncs vulguin més protagonisme, més pes i més

capacitat decisòria.

Molt bé, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Sra. Feliu, té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. M’ha sorprès perquè realment

tot el que vostès, com molt bé ha dit, tot el que demanen està en

el Reglament del Consell de Cooperació. S’ha fet una proposta

per part del Govern de canvi del Reglament de Consell de

Cooperació i a mi me consta que, en fi, no sé si tal vegada ahir

va entrar qualque esmena o cap proposta, però Esquerra Unida

i Els Verds no ha presentat cap proposta ni una a la petició que

ha fet el Govern, cosa que sí han fet altres grups, de

modificació del Reglament del Consell de Cooperació, la qual

cosa és sorprenent, perquè totes les esmenes que vostès

presenten aquí, no és aquí que han d’anar, sinó que és al

Consell de Cooperació, entenem nosaltres.

Amb la qual cosa, nosaltres no les podem acceptar aquí,

sinó que trobam que han d’anar al Reglament del Consell de

Cooperació, que torn a insistir, vostès no han presentat cap

tipus d’esmena. De totes maneres dir-li que el Consell de

Cooperació no ha de venir a substituir cap ONG, no ha de venir

a substituir les coordinadores amb la proposta d’activitat, ha de

ser un òrgan més debat, un òrgan més d’anàlisi que no

d’actuació concreta. I el Consell de Cooperació, com a òrgan

consultiu, no pot tampoc erigir-se en impulsor de la

coordinació de les institucions; tampoc no pot condicionar

l’activitat d’altres conselleries, perquè correspon al Govern la

coordinació interdepartamental.

Aleshores, nosaltres no estarem d’acord amb les seves

esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, sí, sí, Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, bé, jo comprenc que vostè ho consideri contradictori. Jo

crec que no és gens contradictori, nosaltres consideram que

això ha d’estar dins la llei i no dins el reglament, per això ho

presentam a la llei i no ho hem presentat al Reglament, no és

que siguem ganduls i no presentem esmenes, propostes al

reglament, és que pensam que ha d’estar aquí, perquè pensam

que el rang de llei no és el mateix que el Reglament. I tot el que

fa referència a cooperació, doncs té sentit que estigui, perdó, de

cooperació, de participació, té sentit que estigui a nivell de llei

i no a nivell de reglament, pensam nosaltres. I repetesc, és que

vostè, supòs que si ha preparat aquesta llei, deu tenir tota la

documentació que li vàrem presentar del que es va presentar

per part de les organitzacions socials, i no me referesc a les

organitzacions socials, sinó els representants elegits, els

membres, jo ja sé molt bé el que és el Consell de Cooperació,

entre d’altres coses vaig participar molt activament en la seva

constitució, per tant no són ONG, sinó que són persones

elegides entre les ONG, que formen part del Consell de

Cooperació.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Segur que la Sra. Feliu no ha

volgut dir que eren ganduls, segur que no s’han entès. Vol fer

qualque aclariment? Molt bé.

Passarem idò, farem la votació de l’altre, sí, bé, però la fem

a part, fem la votació ara d’aquesta. Primer hem fet el debat

d’Esquerra Unida i ara farem la votació de les esmenes

d’Esquerra Unida.

Així passarem a la votació de totes les esmenes d’Esquerra

Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara passarem a l’esmena del Grup Parlamentari

Socialista, la núm. 369/05, la Sra. Rado té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sra. Presidenta. De fet aquesta esmena és bastant ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minutet, Sra. Rado.

(Intervenció inaudible)

369. Sí, el que passa és que anava conjuntament, tal vegada,

tenia el mateix sentit de l’esmena d’Esquerra Unida.

(Intervenció inaudible)

No, però la 369 del Grup Parlamentari Socialista anava en

el sentit d’aquesta d’Esquerra Unida, segurament, Sra. Feliu,

era el mateix debat. Ja està, només idò, digui, digui.
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LA SRA. RADÓ I FERRANDO:

De fet, és una esmena com a, jo crec de sentit comú, diria,

i de fet segurament a la Sra. Feliu se li ha confós, perquè

efectivament n’hi ha una en el mateix sentit d’Esquerra Unida

i Els Verds, que és la 405; que tant la 405 com la presentada

pel Grup Socialista, 369, evidentment entre les funcions del

Consell de Cooperació se suposa que serà necessari que tengui

un reglament i que aquest reglament sigui aprovat per aquest

mateix consell. I això és l’esmena que nosaltres presentam en

el mateix sentit que una d’Esquerra Unida.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Feliu. Podem votar? Bé, idò, ara votam la del Grup

Parlamentari Socialista, la núm. 369. D’acord?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara passarem a la votació de l’article 27.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 28 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.

370/05, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista. La Sra.

Rado té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Així com moltes de les esmenes

que hem presentat tenien un sentit de millorar un article i tal, jo

crec que aquesta té més calat o més profunditat, ja que no

entenem quin és el sentit de crear de qualque manera tantes

comissions, consells, en definitiva, creim que es creen

excessius organismes que l’únic que faran serà burocratitzar de

qualque manera i entorpir la labor de cooperació. Perquè tenim

la Comissió Interdepartamental que, entre d’altres coses, no

sabem ben bé per qui serà composta i què farà; llavors tenim el

Consell de Cooperació, amb una sèrie d’actuacions

determinades; tenim per una altra banda, també, la Conselleria,

perdó, la Direcció General de Cooperació; tenim el fons social,

tenim els fons insulars de cooperació, i ara la creació d’una

comissió de coordinació dels ens territorials de les Illes Balears

en matèria de cooperació, nosaltres, sincerament, Sra. Feliu, no

li veim molt el sentit de la creació d’aquest nou òrgan.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rado. Sra. Feliu, té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. La coordinació interterritorial és

fonamental, Sra. Rado, per planificar i per gestionar les

polítiques per tal també d’evitar la superposició d’actuacions i

permetre d’aquesta manera sumar esforços i realitzar

ava luac ions conjuntes .  L ’inte rcanvi  d ’ info rm ac ió

interadministracions és de primeríssima necessitat per a la presa

de decisions, amb la qual cosa nosaltres no podem estar

d’acord amb la proposta que vostè fa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem a la votació de l’esmena 370/05,

de supressió.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

La votació de l’article 28.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 4; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:



Bé, si els va bé, aturaríem aquí el debat de les esmenes i

com que no ho podem acabar, ho deixaríem per al proper dia.

Els sembla bé? Estam cansats tots.

Moltes gràcies, a tots, la donam per acabada.

DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS
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