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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé, començarem

la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sra. Presidenta, Aina Rado substitueix Pilar Costa.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Carme García substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

Passam, idò ara, al primer punt de l’ordre del dia d’avui,

consistent a les preguntes RGE núm. 3300, 3301, 3302, 03, 04

i 05/05.

Assisteix l’Hble. Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, Conseller de

Treball i Formació. Benvingut.

I.1) Pregunta RGE núm. 3300/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a projectes EQUAL.

Per formular la pregunta RGE núm. 3300/05, relativa a

projectes EQUAL, intervé la diputada Sra. Carme García i

Querol, del Grup Parlamentari Socialista, autora de la mateixa,

per un temps de deu minuts. Sra. Querol?

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, intentaré ser més breu que

deu minuts. Del que es tracta és d’aclarir uns fets que s’han

produït en aquesta comunitat autònoma i dels quals tenim

coneixement per la premsa, però que el conseller no ha tengut

l’oportunitat d’explicar directament. Millor dit, sí, li vaig fer

una pregunta oral en plenari, però no en vaig treure massa el

net, per tant, torn a demanar: Sr. Conseller, respecte dels

projectes EQUAL que van ser aprovats pel Govern de les Illes

Balears per al període 2004-2007 ens agradaria saber quants

projectes tenia aprovats, quins eren aquests projectes, per quin

valor i amb quins objectius?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies, Sra. Querol. Li contesta l’Hble. Sr. Conseller de

Treball i Formació, per un temps també de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies, Presidenta. Quant a quants de projectes: 7. Quins

projectes? El títol és: Equilibrio, Insex, Equibal, Tiempo de

Trabajo y Ocio, Eivissa Crea, IB en vol, ISLIB.

Per quin valor?, i també pel mateix ordre que els he

anomenat: 2.987.681,42, euros sempre; 1.926.257,86;

2.387.488,83; 2.489.745,74; 1.359.915,50; 2.421.464,70 i

1.478.892,38.

Amb quins objectius? També els hi relacionaré pel mateix

ordre: l’objectiu al primer, reduir els desequilibris de gènere i

la segregació; al segon, integració sociolaboral dels grups amb

risc d’exclusió, itineraris d’inserció, suport a la regularització

laboral i foment de la creació d’empreses; en el tercer, suport

a l’adaptabilitat de les empreses i treballadors o treballadores,

els canvis econòmics estructurals i l’ús de les tecnologies de la

informació; al quart, conciliar la vida familiar i professional,

així com reintegrar els homes i dones que han abandonat el

mercat laboral mitjançant el desenvolupament de formes més

flexibles i efectives de l’organització del treball i dels serveis

de suport; el cinquè, fomentar l’esperit emprenedor entre les

persones amb majors dificultats d’accés al mercat laboral,

especialment entre les dones; el sisè, facilitar l’accés i

reincorporació al mercat laboral de les persones que pateixen

dificultats per integrar-se o reintegrar-se en el mercat, i el setè,

facilitar la inserció laboral i social de les persones amb

discapacitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. No executaré la rèplica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò així, passarem a la següent pregunta.
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I.2) Pregunta RGE núm. 3301/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a projectes EQUAL II.

Per formular la pregunta RGE núm. 3301/05, relativa a

projectes EQUAL II, intervé la diputada Sra. Carme García i

Querol, del Grup Parlamentari Socialista, autora de la mateixa,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, parlant dels

mateixos projectes, quina despesa i de quina quantia va

realitzar el Govern com a aportació corresponent a l’exercici

2004, la seva aportació a tots els projectes que ens ha contestat

fins ara i que ja tenia aprovats? I quina aportació i de quina

partida tenia compromès el Govern per a cada un dels projectes

per a l’any 2005 i següents com a despeses futures?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Conseller de

Treball i Formació, per un temps també de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Presidenta. El 2004 la despesa varen ser

60.000 euros destinats als expedients de contractació, negociats

sense publicitat, però l’elaboració dels projectes, la partida

corresponent al projecte d’inversió 19301324016400010.

I quant a l’aportació compromesa per al 2005 i següents, la

previsió pressupostària, en coherència amb dos projectes, que

és el que hi havia hagut aprovat fins a aquell moment, era d’1,1

milions d’euros, i l’aprovació dels projectes comportarà la

complementació del pressupost i de la partida, per tant d’acord

amb l’aprovació definitiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula la

Sra. Diputada.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. No faré servir la rèplica.

I.3) Pregunta RGE núm. 3302/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a projectes EQUAL III.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò així passarem a la següent pregunta, la pregunta RGE

núm. 3302/05, relativa a projectes EQUAL III. Intervé la

diputada Sra. Querol, per un temps de deu minuts, té la paraula.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per a cada projecte que ens ha

descrit EQUAL, quines quantitats i amb quines entitats i

empreses es van presentar a la convocatòria i formaven part

com a socis dels diferents projectes? Es dóna per suposat que

va ser una convocatòria pública i per tant vostès després devien

triar quines entitats i quines empreses podien formar part

d’aquesta convocatòria. Ens agradaria saber per a cada projecte

EQUAL quines entitats i empreses es van presentar a aquesta

convocatòria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Conseller de

Treball i Formació, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies, Presidenta. Les entitats que es van presentar i/o

empreses que es van presentar a cada un dels diferents

projectes a la convocatòria formulada, són les següents: per als

projectes aprovats, per a Insex: DGF, USO, Associació Balear

de Desarrollo Sociocultural, ADEBA, Asociación Empresarial

de la Madera de Baleares, Centre Tecnològic Balear de la

Fusta, Federació de la Fusta i Suro de la CAIB, BDF,

Asociación Patronal de Industrias de Elaboración de la Madera

de Baleares, Drets Humans de Mallorca.

Eivissa Crea: DGF, Ajuntament d’Eivissa, Universitat de

les Illes Balears, Fundació Deixalles, ISBA, CAEB, Joves

Empresaris, PIME d’Eivissa i Formentera, Comissions Obreres,

UGT, Cambra de Comerç, la Caixa, Societat Anònima Nostra

Plataforma Sociosanitària.

ISLIB, tercer projecte: DGF, Direcció General de Serveis

Socials, Coordinadora de Minusvàlids de Menorca, Fundació

Deixalles i UNAC.

IB en vol: DGF, UNAC, Ajuntament d’Eivissa, Ajuntament

d’Inca, Fundació Universitat Illes Balears, Universitat-Empresa

Illes Balears, Ajuntament de Porreres, Confederación General

de Trabajadores de las Islas Baleares CGT, ASPROM, Consell

Insular de Menorca, Serviconsult, Centro Ocupacional Isla,

Fundación Patronato Obrero, Ajuntament de Sant Antoni de

Portmany.

Per al projecte Tiempo de Trabajo y Ocio: DGF, Fundació

ECA, Consell Insular de Menorca, PIME d’Eivissa i

Formentera, USO, IMFOF, Ajuntament de Calvià, Ajuntament

d’Eivissa, AMADIB, ESMEN, Projecte Home, AFAM, Institut

Balear de la Dona.

Per al projecte Equilibrio: DGF, Institut Balear de la Dona,

IB3, Ajuntament de Ciutadella, Consell Insular de Menorca,

Consell Insular d’Eivissa, AMADIVA, Fundación ECA, USO,

Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Universitat de

les Illes Balears i CBC.

I per Equival, finalment: DGF, Institut de Qualitat Turística,

Ajuntament de Calvià, Institut Balear de la Dona, USO,

Fundación ECA, PIME Mallorca, PIME Eivissa i Formentera,

CAEB, Federación Empresarial Hotelera de Mallorca,

Asociación Hotelera de Menorca, Federación Empresarial

Hotelera de Eivissa i Formentera, BDF.
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Quant als projectes no aprovats, IB Colomba, es van

presentar: DGF, USO, Asociación Inmigrantes Marroquíes,

DGF, és la Direcció General de Formació, està en totes com

vostès saben, tal vegada havia d’haver dit açò al principi;

Asociación de Inmigrantes Marroquíes de las Islas Baleares,

SGT, IMFOF, Fundación Patronato Obrero, Associació Pa i

Mel, Ajuntament de sa Pobla, Direcció General de Serveis

Socials, Ajuntament de Sóller, IB3.

IB Pegasus, l’altre projecte no aprovat: DGF, la direcció

general, UCTAIB, Associació de Joves Empresaris de les Illes

Balears, PIME, USO, Consell Insular de Menorca, AMADIB,

ESMENT i Fundació ECA.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula la

Sra. Diputada. No vol exercir? No.

I.4) Pregunta RGE núm. 3303/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a projectes EQUAL IV.

Idò, així, passarem a la següent pregunta, la RGE núm.

3303/05, relativa a projectes EQUAL IV. Intervé la Diputada

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

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Parlant dels projectes de què

parlam, ens agradaria saber com es produeix, a quin moment,

com es comunica això a la conselleria i per què es produeix la

renúncia de diferents socis i què implica per a la realització

dels projectes aquestes renúncies? Vull dir-li, Sr. Conseller,

que conec les respostes escrites que ha fet vostè als diferents

grups, en les quals diu que el Govern balear no ha renunciat a

l’execució d’aquests projectes i que conec, per la premsa, que

vostè ha declarat que sembla que el Partit Socialista de Madrid

havia solucionat les coses, perquè ha dit que el ministre Caldera

li ha donat una pròrroga perquè el Govern presenti aquests

projectes, fins dia 30 d’aquest mes. Que conec aquesta situació,

que conec la seva resposta per escrit, en la qual diu que vostè

no ha renunciat a cap projecte.

El que tenim és la certesa que diferents entitats de diferents

projectes els quals vostè ha relatat van comunicar a la

conselleria que desistien de formar part com a socis d’aquest

projecte i que això va ser un dels motius que vostè, segons

nosaltres tenim entès, comuniqués que aquests projectes

s’haurien de cancelAlar. Per tant, no, m’agradaria que valorés si

es cancelAlaran o no perquè, com dic, vostè ja ha dit avui a la

premsa, avançant-se a aquestes preguntes que els projectes

EQUAL seguirien endavant perquè el ministre Caldera els ha

concedit una pròrroga, que crec que això no garanteix per si

mateix que els projectes tirin endavant, però en qualsevol cas

vostè així ho ha manifestat a la premsa i, si no, ara és l’hora de

desmentir-ho, sinó que ens agradaria saber quines entitats van

desistir, quin dia van desistir, com li van comunicar aquest

desistiment, a quin moment ho van fer, com ho van fer, quines

són les entitats que van desistir en el seu dia de participar en els

projectes EQUAL?

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l'Hble. Sr. Conseller de

Treball i Formació. Quan vulgui, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies, Presidenta. Contestant el que és, no el que ha

explicat verbalment, sinó el contingut escrit que me va fer

arribar la diputada, he de dir-los que van renunciar, d'una

manera definitiva i a l'inici, la Federació Empresarial i Hotelera

de Mallorca quant a l'EQUAL; la Federació Empresarial

Hotelera d'Eivissa i Formentera i l'Associació Hotelera de

Menorca. També (...) UGT va renunciar d'una manera

definitiva i, tot i que, per exemple, entitats com IMFOF va

alAlegar motius pressupostaris, i així consta a les actes on es

manifesta, no hi ha més renúncies o més sortides dels projectes

que les empreses, les úniques que hi havia, perquè la resta eren

institucions, BDF i FBP que van renunciar l'11 de maig a la

reunió de l'AD passada.

Respecte de les manifestacions fetes per la Sra. Diputada,

li he de dir que sempre he estat a disposició de les persones que

m'han volgut consultar el que fos respecte d'açò, és mes, a

qualque cas m'he avançat fins i tot a qualque diputat

manifestar-li el que passava amb aquesta qüestió; i que no tenc

cap inconvenient que si vostè qualque dia m'ho demana aquí o

particularment, també explicar-li, perquè consti en acta que

vostè no m'ho ha demanat en cap moment ni per escrit ni de

paraula. Però sí que li vull dir que jo he seguit no només les

manifestacions que van sortir, que ningú diu que les hagi fet jo,

sinó fonts de la conselleria, respecte que vostè diu que el Partit

Socialista de Madrid ens ha concedit una pròrroga. Miri, jo li

diré, i també ha dit, i així constarà perquè aquí les actes

reflecteixen exactament el que es manifesta de paraula, que

nosaltres havíem dit que una de les raons de no participar o de

no seguir o de no sé què o de tenir dificultats eren les

renúncies.

Jo, si m'ho permet la presidenta, llegiré exactament l'única

carta en relació amb açò que jo escric, tant a Madrid, i que du

data de 30 de març del 2005, i de la qual n'he enviat còpia quan

qualcú m'ho ha demanat: "Por la presente le comunicamos -està

dirigida al subdirector general de la Unidad Administradora del

Fondo Social Europeo- que nos es imposible la remisión de la

documentación relativa al acuerdo de constitución de la

agrupación de desarrollo y revisión del programa de trabajo

(...) de los proyectos Equival, Equilibrio y Tiempo de Trabajo

y Ocio. El motivo de este hecho fue la negativa de la empresa

BDF a entregar la documentación requerida por parte de esta

consejería. La empresa BDF fue la adjudicataria mediante el

correspondiente expediente de contratación para la elaboración

de estos tres proyectos, mediante los cuales y elaborando las

modificaciones de los mismos esta empresa se asignó un total

de 1.308.637 euros, mayoritariamente en trabajos

complementarios, sensibilización, creación y desarrollo de

plataforma virtual, asesoría a través de página web, diseño de

imágenes gráficas del proyecto Ilirling, a los propios de los

objetivos de la iniciativa EQUAL. Desde la consejería
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entendemos que las actuaciones que por su naturaleza no se

corresponden con el objeto propio de la iniciativa EQUAL

deberían adjudicarse mediante convocatoria pública para

cumplir con los principios de publicidad y concurrencia y para

una mejor eficiencia de los recursos económicos disponibles.

Puesto en conocimiento de la empresa BDF, esto ocasionó que

la misma se negara a entregar la documentación necesaria para

dar cumplimiento a la resolución de 18 de marzo de 2004, por

la que se convocan las ayudas del fondo social europeo,

correspondiente a la iniciativa comunitaria EQUAL, a la vez

que se ha tenido conocimiento de la presentación de solicitud

para registrar dichos proyectos en el Registro de la Propiedad

Intelectual por parte de dicha entidad. Le notifico que hemos

iniciado las acciones legales precisas para obtener la

documentación retenida por la contrata y, por todo ello,

solicitamos un plazo para reunir y someter a consenso de los

socios de la (...) de dichos proyectos, la adjudicación de dichas

actuaciones a través de convocatoria pública, según lo

establecido en el Real Decreto Legislativa 2/2000, de 16 de

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Contratos de las Adminsitraciones Públicas. Y en espera de sus

prontas noticias, reciba un cordial saludo".

Mentrestant es van fer gestions, etcètera, hi ha, si els

interessés, còpia de la carta de Sa Nostra, requeriment, que du

data i firma de dia 29 de març, a l'empresa, demanant la

documentació, 29 de març, amb la firma de recepció. I també

còpia de la personació davant la Conselleria d'Educació i

Cultura, que és la corresponsal, perquè el registre central de la

Propietat IntelAlectual ens donés per personats respecte

d'aquesta qüestió.

Després de reunions i de les actuacions necessàries per

intentar i suportar tota una sèrie de manifestacions públiques,

que després li puc repassar, es rep un escrit del Ministeri de

Treball i Asuntos Sociales, no sé si vostè entén que açò és el

Partit Socialista de Madrid, però bé, la carta i la capçalera

diuen Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y es dirigeix

al Consejero de Trabajo y Formación, que té entrada el 6

d'aquest mes, i diu: "En contestación a su escrito, en el que nos

expone la dificultad para cerrar los acuerdos de las

cooperaciones de desarrollo de los proyectos Equibal,

Equilibrio y Tiempo de Ocio y Trabajo, y tras la reunión

mantenida el pasado día de 4 de junio, a la que asistieron los

directores generales de Formación del Gobierno y el director

general de Economía Social, Trabajo y (...) del Fondo Social

Europeo, el subdirector general de la Unidad Administradora

del Fondo Europeo, le comunico que el plazo máximo que

podemos concederle es el 30 de mayo de 2005, para cerrar los

acuerdos de las agrupaciones de desarrollo nacionales y el 30

de 2005 para los acuerdos transnacionales de dichos

proyectos."

Li vull manifestar, Sra. Diputada, senyors diputats, que

aquests terminis són més que suficients per a nosaltres

incorporar tots aquests projectes amb les rectificacions que

havia manat precisament la UAFSE i que s'havien realitzat i

que eren en possessió de l'empresa contractada per a la

redacció dels projectes. Aquesta empresa, finalment, el dia

abans, crec que era dia 10 o dia 9 d'aquest mes, el dia abans de

la, un dia o dos abans de la reunió de l'AD, de l'Agrupació de

Desenvolupament, va entregar la documentació que se li havia

requerit dues vegades per escrit i es varen aixecar les actes on

això es reconeix. I per tant el tema està reconduït.

I en referència al que vostè ha fet, de comunicacions, miri:

aquesta empresa, a 31 de març, 29 li requerim, 30 ho

comunicam a la UAFSE, 31 de març fa una extensa carta

assenyalant una sèrie de falsedats, el que puc dir és falsedats,

i assenyalant que es perdran doblers i que açò perjudicarà,

etcètera. I açò té una repercussió en els mitjans, que fan partits

polítics i qualque diputat: "Baleares perderá 4 milions d'euros",

El Dia de Baleares del 6 d'abril; "11 instituciones públicas han

renunciat o perdut fons de la OUE", 7 d'abril; "Esquerra Unida

i Els Verds vol que Huguet expliqui la pèrdua de 4 milions de

fons europeu"; "Baleares perderá 4 millones de euros de la

OUE". Tot açò derivat d'una carta, sense comprovació i sense

consulta, feta per l'empresa; no sabia si els diputats estan a

favor de les empreses o d'aquesta empresa en concret o del

Govern. "El Consell protestará ante el Govern por la pérdida de

los fondos del programa EQUAL, pedirá la intermediación de

la UAFSE,", i no sé què més, açò dia 9 d'abril. Més d'Esquerra

Unida i Els Verds: "Los ciudadanos de las islas...", perdó, açò

és del testament vital que no és d'aquest assumpte; a mi,

després una altra vegada, Esquerra Unida i Els Verds "acusa al

conseller de perder ayudas europeas", i açò era el Diario de

Mallorca de dia 12 d'abril. UGT i Comisiones, no, perdona,

una altra vegada, 3.900.000 aquesta vegada, açò era dia 12

d'abril a un altre diari; "El Consell -el Consell de Menorca-

intentará recuperar las ayudas perdidas del programa EQUAL",

"Damián Borrás lamenta que el Govern no haya informado"

"Las pérdidas del Consell suman 321.000 euros", "lo más

seguro es que los programas no se podrán realizar", dia 13

d'abril. Dia 13 d'abril, "El Consell pide una explicación a

Palma", "Borrás tilda de sospechoso el bloqueo del programa

EQUAL".

Jo vaig rebutjar, el dia següent, les acusacions i vaig tractar

de tendencioses les declaracions del vicepresident del Consell

de Menorca, açò es reflecteix a dos o tres diaris, i vull

assenyalar que aquestes manifestacions eren dia 13 i dia 12

d'abril. Idò mirin, la Sra. Presidenta del Consell de Menorca,

amb una carta dirigida primer o al mateix temps al Sr. Carlos

Tortuera Martín, subdirector de la UAFSE, li deia: "Estimado

Sr. Tortuera -una carta que tot i que du data de dia 7, el registre

de sortida del Consell de Menorca és dia 14, dos dies després

de les declaracions del vicepresident, l'endemà de les meves

dient que no havia rebut cap escrit ni cap queixa, que només

havien sortit pel diari- Estimado Sr. Tortuera: Lamento tener

que dirigirle estas líneas para poner en su conocimiento una

serie de hechos que se han producido en relación con la

tramitación de dos proyectos en los que participa el Consell de

Menorca y al mismo tiempo transmitirle nuestra preocupación

al respecto. El Consell Insular de Menorca, a través de una

serie de acciones, las cuales valoramos como de un alto interés,

participa en los proyectos Equilibrio y Tiempo de Trabajo y

Ocio, correspondientes a la segunda convocatoria de la

iniciativa comunitaria EQUAL para el ejercicio 2005-2007.

Cuando la fase de revisión definitiva de los proyectos llegaba

a su consolidación, recibimos un escrito del socio encargado de

la gestión, informándonos sobre el bloqueo del Gobierno balear

y la correspondiente paralización de la tramitación pertinente

necesaria para llevar a cabo dichos proyectos. Por todo ello,

denunciamos lo que consideramos una falta muy grave al
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principio general de esta iniciativa europea, el de la

colaboración institucional -que ella deu entendre que és, en lloc

de dirigir-se al Govern, dirigir-se a un subdirector general de la

UAFSE, tal vegada per allò que vostè ha dit que açò era el

PSOE de Madrid- Asimismo, solictamos su intervención para

acabar este asunto a través de una reunión con la participación

de todos los socios participantes en cada proyecto. Por nuestra

parte, le comunicamos que exigiremos al Govern de las Islas

Baleares la información y las explicaciones oportunas". Feia

dos dies que ho reclamaven pel diari i no havien escrit cap

carta, la que me dirigeix açò, que és la mateixa data 14 d'abril,

dos després de les declaracions, diu que "Mitjançant escrit us

volem transmetre la nostra preocupació i malestar per una sèrie

de fets dels quals ens ha informat la Sra. Alexandra Paulovich

-es veu que té bona amistat amb BDF- i que sembla afecten

directament el Consell Insular de Menorca com a membre de

l'AD del projecte iniciativa EQUAL. El Consell insular va

perdre la iniciativa de participar a dos projectes a través d'una

sèrie d'accions que qualificam com a molt interessants i

necessàries per a combatre desigualtats existents en el mercat

laboral de Menorca. Els esmentats projectes, Equilibri i Temps

de Treball i Oci, corresponents a la segona convocatòria de la

iniciativa comunitària EQUAL, per al període 2005-2007,

s'aprovàs per la resolució de la UAFSE de 17 de novembre del

2004. Durant la setmana passada, el soci BDF, encarregat de la

gestió dels esmentats programes, ens comunica que la tramesa

definitiva dels documents necessaris per a la posada en marxa

dels projectes està bloquejat a causa de les diferències que

tenen amb la vostra conselleria, tot informant-nos de les

repercussions i consegüent possible pèrdua per a Menorca dels

recursos per al finançament de les iniciatives explicitades. Per

tot açò, us demanam que el més prest possible ens doneu les

oportunes explicacions, tot fent-nos càrrec, si es dóna el cas, de

les repercussions negatives que aquest (...)".

Com és natural, el mateix dia li vaig enviar una còpia de la

carta que havíem fet feia quinze dies a la UAFSE. I també no

es va conformar amb açò, va escriure al president: "Us adreço

aquest escrit perquè tingueu coneixement d'una lamentable

situació que s'ha produït a la gestió d'uns projectes

corresponents a la segona convocatòria de la iniciativa

EQUAL, originant un bloqueig en la seva gestió a causa de les

diferències entre BDF, encarregat de portar a terme, i el Sr.

Cristóbal Huguet, conseller de Treball. Per la qual cosa us

remet adjuntes fotocòpies dels escrits que hem adreçat al Sr.

Cristóbal Huguet i al Sr. Carlos Tortuera, subdirector, tot

esperant que prengueu les mesures oportunes". Jo supòs que

açò va amb allò que he llegit del primer escrit dirigit al

subdirector, que diu que via el Govern, el conseller, una falta

molt greu al principi general de la iniciativa europea, el de la

colAlaboració institucional; jo supòs que l'escrit al president i

l'escrit a la UAFSE era per exhibir el tarannà de la

colAlaboració institucional de la senyora presidenta del Consell

de Menorca.

I dit açò, me queda per expressar-los per què aquestes

diferències amb l'empresa. En el pressupost inicial d'Equilibrio,

aquesta empresa, BDF, no hi era, però hi havia CBP, també,

l'única empresa que hi havia, perquè la resta tot eren

institucions, que, per a creació de xarxes, estructures, etcètera,

havia presentat al projecte inicial 150.000 euros de feina. En el

pressupost definitiu que ens va du dies abans d'acabar el

termini per enviar a Madrid, s'havia adjudicat i atribuït

409.000, sense que en tinguessin coneixement ni els altres socis

ni la direcció general o la conselleria.

Al projecte Insex de l'empresa BDF, tenia inicialment

133.000 euros i s'havia rebaixat a 125.000 la seva proposta,

409 més 125.000.

En el següent projecte, Equival, BDF havia passat de

710.000 euros, inicialment aprovats i que es corresponien amb

temes de formació, avaluació o plataforma virtual, a 598.000

euros, quasi 600. Si sumen, veuran que estam en aquest

moment a 1.130.000 euros aproximadament.

I finalment, en el projecte Tiempo de Trabajo y Ocio, BDF,

que no tenia inicialment cap previsió pressupostària per fer

actuacions, s'havia atribuït 301.630; és a dir, 50 milions en

números rodons de les antigues pessetes. I tot açò, si ho sumen

una mica, encara que sigui de ver, veuran que sobrepassa

1.400.000 euros, que me sembla que per fer feina com a

empresa a uns projectes europeus no era just i que, per tant, les

feines que podien ser fetes per una empresa s'havien, s'han de

treure, i així es farà, a concurs públic i hi podrà participar

qualsevol empreses, perquè la resta, les accions que fan són

institucions i aquestes sí que tenen el dret a fer-ho.

I açò són els motius, i sobretot vull manifestar els motius

del silenci; he guardat silenci per intentar, no he guardat silenci,

he contestat, però no he fet manifestacions als mitjans, he

contestat a qui m'ha demanat i he donat les explicacions i les

xifres. I l'únic que hem fet ha estat intentar defensar l'interès

general, els recursos públics i l'eficiència de les subvencions

mitjançant un posicionament anterior a què es produïssin

situacions que jo consider abusives.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula la

Sra. Diputada; també, encara que siguin cinc minuts, si es

retarda un poc més, perquè hem excedit un poquet el temps.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta, perquè efectivament el Sr.

Conseller no m’ha contestat aquesta pregunta, sinó les altres

dues, a pesar que jo aquesta vegada havia intentat limitar-me a

les preguntes tal com venien.

Sr. Conseller, el primer que li he de dir és que mai no he

estat d’acord amb aquesta tàctica que qualsevol atac és millor

que una defensa, vostè ha aprofitat la meitat de la seva

intervenció per atacar el conseller que en aquests moments té

la competència de treball i formació al Consell Insular de

Menorca, i jo li dic que aquí ell no hi és, i que vostè té

consellers que estan a l’oposició al Consell Insular de Menorca

i que poden fer la feina que vostè ha fet aquí. Crec que no és de

rebut que un conseller faci d’oposició a una institució on no hi

ha representat aquell a qui vostè està dient tot el que està dient.
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Tot el seu problema, per contestar-li, perquè no vull deixar

passar sense respondre tot el que ha dit, tot el seu problema és

que el conseller del Consell Insular de Menorca després de

conèixer la notícia com la va conèixer, i després li diré com la

va conèixer, fa manifestacions a la premsa i diu, alerta perquè

el Palas s’acaba, el conseller no ho té resolt, no té els terminis

i, a més, ens han comunicat que hi ha unes entitats que són

claus i que han renunciat a aquest projecte, per tant això

implica que aquests projectes EQUAL que equivalen a una

inversió com la que vostè diu, de 300.000 euros sobre

Menorca, no es duran a terme, i això és el que li havíem dit al

conseller de Menorca en aquell moment. Aquestes són les

notícies que el conseller té. Que s’hagués pogut fer d’una altra

manera? Segurament, no dic que no, sempre una situació es pot

enfrontar de moltes maneres, però segurament quan vostè va fer

les declaracions dient que això generava moltes dificultats per

a l’execució dels acords que en matèria laboral existien amb el

Consell Insular de Menorca, tampoc no devia ser la millor

manera d’enfrontar les relacions institucionals amb el Consell

Insular de Menorca, perquè naturalment darrera aquestes

paraules hi havia una amenaça dissimulada, d’alguna manera,

no?

Per tant, jo el que li vull dir és que aquests fets s’han

produït no aquests dies que vostè diu, vostè ens ha fet tota una

relació de cartes i de correspondència durant uns dies, des del

març fins el mes de maig, no? La meva opinió, Sr. Conseller,

és que això no es produeix del març al mes de maig, aquesta

situació es produeix en el moment en què es constitueixen els

socis, en el moment en què es formen les agrupacions de

desenvolupament, en aquest moment, en el moment en què

s’adjudiquen les feines, en el moment en què es dirigeix tota

aquesta operació, i això és des de l’any 2004. I vostè el que no

em pot dir és que no té responsabilitat en tot aquest procés, i

que aquesta responsabilitat no apareix fins dia 30 de març, que

és el dia que té un conflicte amb una empresa que s’atribueix,

segons vostè, i jo no tenc per què dubtar-ho, s’atribueix unes

feines que vostès no li havien adjudicat, pel que jo he entès, és

a dir que una empresa privada s’adjudica unes feines i les

factura o les pretén cobrar a través d’una determinada factura,

i segons vostè diu no estaven adjudicades aquestes feines i, per

tant, no tenia per què cobrar-les. Fins el dia aquest, fins el dia

30 de març, que era quan faltaven dos dies o quinze dies perquè

acabés el termini, i aquesta documentació s’hagués de presentar

davant una instància que no era el Govern balear, que era la

UAFSE, tot això requeria una gestió, i això el que vol dir, Sr.

Conseller, el que vostè descriu, sota el meu punt de vista és que

durant tot aquest any no es va fer gestió d’aquest tema, es va

treure la convocatòria, es varen cridar les entitats, les entitats es

van presentar, es van constituir les agrupacions, però no hi ha

hagut gestió directa de la conselleria, que és el que hauria de

fer sota el meu punt de vista el Govern balear, impulsar

aquestes agrupacions perquè, en el fons, del que parlem, a part

que parlam de moltes sigles i de moltes paraules tècniques, en

el fons del que parlem és d’evitar discriminacions en el mercat

laboral. No hi ha res més.

Quan vostè ha relacionat els projectes, els ha dit molt bé:

dones, discapacitats, persones amb problemes d’integració

social, moltes entitats implicades treballant en aquests

projectes, un parell de valors molt importants que tenen aquests

projectes que vostè no ha mencionat, però que jo vull que

constin al Diari de Sessions, que signifiquen experiències

innovadores per tal de trobar mecanismes d’incorporació a

determinades persones que tenen moltes dificultats per ser

inserides laboralment, posem per cas els malalts mentals, que

de tots els discapacitats són els que més difícilment poden tenir

una feina estable i regular, i l’altre cosa que vostè no esmenta

és que projectes d’aquests ajuden a compartir bones pràctiques

amb els altres socis i, per tant, requereixen d’una feina de

compartir coneixement constant, i això, Sr. Conseller, només fa

que millorar les relacions entre els executors del projecte i

també millorar la capacitat d’inserir sobre el mercat de treball

que tenen les associacions d’empresaris, els sindicats, les

entitats públiques, les mateixes empreses privades. Per tant,

parlem de projectes molt sensibles, per un valor molt elevat,

perquè vostè ho ha confirmat, i si jo no ho he sumat malament,

que ho he intentat sumar molt ràpid, perquè el total dels

projectes no l’ha dit, però parlem d’aproximadament 15 milions

d’euros, si no m’he equivocat, 15 milions d’euros, Sr.

Conseller, són molts doblers que repercuteixen sobre les Illes

Balears i, per tant, hi ha molta sensibilitat al respecte. I més

quan parlem de poblacions amb dificultats d’inserir-se en el

mercat de treball demostrades o demostradíssimes.

Per tant, Sr. Conseller, del que m’ha contestat fins ara, la

primera cosa, no faci d’oposició a un altre govern, ni un govern

ni l’altre no ha de fer oposició, però en aquest cas, des del

Parlament de les Illes no es pot fer oposició al Consell Insular

de Menorca, la presidenta de la comissió que és consellera i

que ha atès bé les seves paraules, pot exercir l’oposició en el

lloc que toca, que després hi haurà el conseller que ha executat

i li podrà contestar, no contestar per boca d’un altre, que és el

que em passa a mi. Supòs i esper que les colAlaboracions amb

el Consell Insular, per a bé de tota la ciutadania de Menorca,

que totes les persones de Menorca continuaran essent les

correctes som fins ara, a pesar de les amenaces dissimulades

que vostè ha manifestat.

Primera cosa, vostè m’ha dit que jo no li he demanat res, no

és ver, Sr. Conseller, jo li vaig fer una pregunta oral a plenari,

que no se’n recorda?, i li he fet preguntes orals en comissió

perquè hi havia molta pressa i com vostè sap totes les qüestions

de petició de documentació i peticions de preguntes escrites

estan dos mesos a respondre i normalment el Govern no respon

abans de dos mesos, hi ha escassos casos en què els consellers

contesten amb una certa pressa, normalment el Govern esgota

el temps i per tant està dos mesos a contestar una pregunta

escrita, segurament no serà el seu cas, en algun cas, en altres

casos ha estat dos mesos i en alguns casos no ens ha contestat,

o sigui que hi ha de tot. Per tant, com que era una qüestió que

anava de dies es necessitava una resposta ràpida, per això jo li

vaig fer una pregunta oral a plenari, i vostè pot repassar el

Diari de Sessions del ple i veurà com no em va contestar

absolutament res; supòs que en aquell moment encara no tenia

la confirmació de la UAFSE, com té ara, que li allarguen el

termini i per tant va pensar que dilatar en el temps una resposta

el posaria amb una millor situació sense haver d’explicar

alguna qüestió que vostè considera de govern i que, per tant, no

volia contestar.

Totes aquestes preguntes, dit això, que sí que li he preguntat

i no m’ha contestat, dit això, totes aquestes preguntes, vostè diu

que deriven d’una carta de l’empresa, i jo li diré, no, no, és cert
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que hi ha una carta de l’empresa que l’empresa s’ha encarregat

de distribuir, és cert, és cert que l’empresa ha distribuït una

carta que li va dirigir a vostè i que ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, passa del temps ja de dos minuts, abans no

ha emprat tot el temps, ara n’hi he donat un poc més, però li

agrairia que només fos un minutet més. Gràcies.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sí, un minut més. De totes maneres queden dues preguntes

i van en la mateixa línia, vull dir que si no ho faig ara ho faré

a la pregunta següent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Beníssim.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

El que li deia és que vostè ens diu, d’alguna manera, que

nosaltres hem atès una carta de l’empresa, que l’empresa ha

distribuït i que a partir d’aquí fem totes aquestes

manifestacions. No, Sr. Conseller, també és mentida això, no és

veritat. Jo tinc la carta de l’empresa, el Consell Insular de

Menorca té la carta de l’empresa, és més, tots els socis de tots

els projectes tenen la carta de l’empresa, perquè ells ja s’han

encarregat de distribuir-la, però això no és el que motiva les

preguntes. El que motiva les preguntes, Sr. Conseller, són

manifestacions del Sr. Director de Formació al Consell de

Formació Professional, que els diu, als socis, han renunciat a

dur endavant aquest projecte la PIME, l’Ajuntament de

Ciutadella, l’Ajuntament de Calvià, ..., quan ho han fet?, avui

mateix, idò aquests projectes no tiraran endavant. En aquest

moment és quan es produeix l’alerta d’alguns dels socis i, en

aquest cas concret, del Consell Insular de Menorca que ha

posat vostè en boca, no jo, vostè ha tret aquest tema, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

... i en aquest cas concret es pel que es produeix, insisteixo,

no per la carta que vostè diu, sinó per les manifestacions que fa

el director general de Formació al Consell Balear de Formació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

la paraula el Sr. Conseller, per un temps de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristóbal Huguet i Sintes):

Gràcies, presidenta. Atacar el Consell de Menorca, amenaça

dissimulada i fer d’oposició. M’he limitat a llegir les

declaracions que va fer i les respostes que li hem de donar per

escrit, si vostè troba que surti un vicepresident sense haver ni

escrit ni demanat res, a declarar “el Consell pide explicaciones”

dia 13, i enviar la carta dia 14; “el bloqueo del programa

EQUAL es sospechoso, el Consell intentará recuperar las

ayudas perdidas”, sense haver parlat ni tan sols, quina casta de

personatge és, aquest vicepresident? Per què fa aquestes

manifestacions? Sense haver ni tan sols escrit o telefonat. Em

limit a llegir títols, publicats abans que es registrés cap carta de

sortida.

Diu que no vàrem fer gestió, si no, com haguessin aturat

aquesta operació, més que perquè fèiem gestió? Quan va ser el

moment de recuperar documents, se’ns va negar, perquè li vam

negar que es pogués atribuir als projectes definitius feines per

valor d’1.400.000 euros, una empresa, doblers que eren

recursos públics o de la comunitat autònoma, de Fons Social

Europeu, la mateixa empresa que per cert havia estat

contractada pel Pacte a la legislatura anterior per dos EQUAL,

primer havia presentat com a sòcia, i quan hi va haver els dos

projectes aprovats, va renunciar a ser sòcia, segurament per

poder accedir a la contracta de l’execució.

Miri, hi ha les actes de les reunions de les BDF, vostè diu

que el director general els va dir, avui mateix han renunciat i no

sé què, cap reunió, si BDF es va reunir dia 11 de maig, l’única

cosa que s’ha fet és, a aquells que ho han consultat, comunicar-

los, i així es va escriure al diari, que es prenien les mesures

legals necessàries per completar la documentació, trobar el

temps suficient per presentar, com així ha succeït i, per tant,

tirar endavant els projectes. Açò és tot el que ha passat, tan

senzill i bo d’explicar de paraula, algú n’ha volgut fer un

escàndol, algú s’ha estimat més creure una empresa o el que li

interessava a una empresa, que no el Govern, clar, segurament

sense mirar si la veritat és una o altra, si es pot perjudicar el

Govern, i un és a l’oposició, pensa que no fa cap mal. El que

aquí, tots aquests valors que vostè diu dels projectes, tots

aquests interessos, tan econòmics com socials que vostè tan bé

ha relacionat, no es van tenir en compte quan s’intentava

“matxacar” i fer creure als ciutadans, “matxacar” el Govern i

fer creure als ciutadans que es perdien els recursos. Crec que va

pesar més a les mans o a l’opinió dels que van fer aquestes

declaracions, l’interès de posar en entredit la bona feia i la

gestió del Govern que no la defensa dels interessos d’aquests

projectes, no només econòmics sinó socials com vostè molt bé

ha explicat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 3304/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a projectes EQUAL V.

Per formular la pregunta RGE núm. 3304/05, relativa a

projectes EQUAL V, intervé la diputada Carme García i

Querol, del Grup Parlamentari Socialista, per un temps de 10

minuts.
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LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, vostè ja m’ha donat

l’entrada a la cinquena pregunta que fa relació a l’empresa

BDF i fins ara, com tots els diputats han vist i han comprovat,

no he estat jo qui ha tret el tema, sinó vostè, ens ha fet tota

mena d’explicacions sobre aquesta empresa i les relacions que

amb aquesta empresa hi ha. Per tant, quasi quasi, Sr. Conseller,

això sembla una rèplica de l’anterior pregunta. Li vull dir una

cosa, vostè diu que l’empresa va accedir a la contracta,

l’empresa BDF va accedir, accedir a una contractació no és per

inspiració divina, requereix papers, contractes, encàrrecs,

tràmits administratius, més d’un tràmit administratiu, si

l’empresa no ha complert aquests tràmits administratius o

aquests compromisos, si s’han pogut adjudicar a uns altres, és

un altre problema, però digui’m, Sr. Conseller, de qui és

responsabilitat, qui ha gestionat tot aquest tema, de qui és

responsabilitat tot açò, independentment del que hagi fet

l’empresa? De qui és la responsabilitat que l’empresa lliuri els

treballs, de qui és la responsabilitat de pagar-los o no pagar-los,

de qui és la responsabilitat de gestionar tot això? Des del dia

que vostè treu una ordre, el 27 d’abril del 2004, per tal de

convocar les entitats interessades a participar en la nova

convocatòria de la iniciativa comunitària EQUAL, des d’aquest

dia fins a dia 30 de març, de qui és la responsabilitat, de

l’empresa o de vostè? Del vicepresident del Consell o de vostè?

De qui és la responsabilitat? Perquè sembla que parlem d’una

cosa que s’ha produït per generació espontània. És vostè qui

treu la convocatòria, és vostè qui adjudica les feines, és vostè

i és el responsable que aquestes feines es facin i pel preu que es

pacti i amb les condicions que es facin.

Vostè ens ha dit en aquest exercici d’oposició al Consell

Insular de Menorca, que vostè no em fa cas i, per tant, continua

fent, que el vicepresident es va atrevir a escriure-li una carta, a

vostè i a la UAFSE, i el president del Govern, sense haver-li

comunicat a vostè res abans, ni demanat res a vostè. Miri, si vol

li faig la relació de les vegades que el Govern de les Illes

Balears fa manifestacions públiques al respecte de

competències estatals sense haver comunicat res ni per escrit,

ni per ... vol que li faci la relació ara mateix? Tots ho sabem,

cadascú escull quin tipus de relació vol tenir amb la resta dels

governs i cadascú determina quina és la pressió que s’ha de fer,

però jo li dic una cosa, el vicepresident del Consell, conseller

de Treball i Formació, és a dir, el representant del Consell que

té aquestes competències en aquell moment, en aquell moment,

igual que van (...) la resta de grups polítics que van fer les

manifestacions públiques al diari, en aquell moment, Sr.

Conseller, vostè i els seus directors van dir que hi havia entitats

que s’havien retirat que, per cert, avui no ho ha confirmat. 

Per resumir -i així descansaré-, m’agradaria que em

contestés la pregunta 5, què és com s’han produït els fets amb

l’empresa BDF i que vostè segurament té per escrit, per no

llegir-la.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Sr. Conseller per

un temps de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristóbal Huguet i Sintes):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ha reciclat vostè les

manifestacions del diari, miri, no hi tornaré a entrar, perquè ja

li he llegit, no explicat, li he llegit el que hi havia, i la

referència a les cartes de la presidenta és només per aquell

paràgraf que parlava de lleialtat institucional. Però bé, supòs

que vostè ho entén d’una altra manera, i segurament deu tenir

les raons per fer-ho, però jo en la relació amb la presidenta del

Consell de Menorca o el president d’Eivissa o la presidenta de

Mallorca, tenc un altre concepte del que és lleialtat

institucional, i sobretot, tal com vostè ha manifestat, quan hi ha

un interès, no només econòmic sinó social tan important

darrera.

Repetesc, crec que la presidenta, no se si ho havia dit de la

presidenta, però ara ho afirm, va valorar més intentar no deixar

gairebé el paper del Govern davant la UAFSE o el paper del

conseller davant el president, que la defensa dels interessos

econòmics i socials dels projectes. 

Li repetiré, perquè sembla que no ha quedat satisfeta, el

tema de les renúncies, la Federació Empresarial Hotelera de

Mallorca, la d’Eivissa i Formentera i l’Associació Hotelera de

Menorca van renunciar definitivament a la participació als

projectes en el seu moment, BDF i CBB, que són les dues

úniques societats o empreses que hi havia van sortir dels

projectes per acord de les agrupacions de desenvolupament a

la reunió d’aquestes d’11 de maig, IFES UGT va renunciar

perquè definitivament va considerar que no havia de participar,

l’IMFOF havia alAlegat en principi motius pressupostaris per no

seguir, però després sembla que ha esmenat aquestes qüestions

pressupostàries i està, a l’11 de maig, recollida a l’acta la seva

manifestació de continuar, i jo no tenc cap renúncia que pugui

afegir a aquestes. Sí que és cert que hi havia, a un moment

donat, que tal vegada es refereixen a açò, a la primera

avaluació, jo vull assenyalar que qui dicta el ritme de les

avaluacions és la UAFSE, a principi de novembre es dóna

comunicació de quins són els projectes aprovats i a partir

d’aquí es mantenen unes reunions amb tècnics de la conselleria

on s’assenyalen quines de les propostes als projectes inicials no

eren recollibles, no d’identificaven d’una manera suficient amb

la iniciativa EQUAL, quines propostes, per tant, havien de

decaure de la proposta inicial, quins pressuposts s’havien de

modificar, com es podia fer. I a partir d’aquí es reelaboren els

projectes pressupostàriament i quant a les agrupacions que hi

han de participar i s’havien d’enviar a final de març, que era el

termini previst. Va passar el que va passar, que l’empresa que

executava les feines i que havia rebut per contracte una

adjudicació de prop de 30.000 euros per fer aquest treball, va

considerar que els projectes eren seus i que, per tant, els

inscrivia al Registre de la Propietat i que no els lliurava si ell

no quedava com a soci amb uns treballs encomanats que sumen

globalment 1 milió -vostès ho han vist- més de 400.000 euros.

I jo vaig quedar embadalit, vaig pensar que la defensa d’interès

general i l’eficiència d’aquests recursos passava perquè

aquestes feines que no eren les pròpies de la iniciativa EQUAL,

sinó complementàries, preparar reunions, preparar pàgina web,

etc., intermediar exactament el mateix pel que el Sr. Rosselló,

quan era conseller, va adjudicar a aquesta empresa la

coordinació de dos projectes. Bé, idò, en tot cas jo crec que açò
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està bé, crec que s’ha de fer per concurrència pública i si

aquesta empresa vol fer açò ja acudirà al concurs, i si guanya,

guanya, i si perd, perd. El que no és possible és incorporar-ho

inicialment com feines per fer i més amb aquests valors.

I açò és tot el que va passar, no hi ha més. Crec que està ben

reconduït i gràcies que s’han explicat bé les coses i aquest mes

de retard no suposa de cap manera un perjudici ni per a les Illes

Balears, ni per al Fons Social Europeu ni per a ningú dels que

hi han participat.

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. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Disculpi’m, Sr. Conseller, perquè

abans no he pogut acabar, però li dic una cosa, vostè, aquesta

pregunta, no l’ha contestada, eh? Quina relació de fets s’ha

produït amb l’empresa BDF? Vostè diu que l’empresa es va

adjudicar una contractació, cosa que jo no puc entendre de cap

de les maneres, que quan va ser el dia no li va voler lliurar els

estudis, cosa que tampoc no puc entendre de cap de les maneres

i que, a més, ella mateixa va fixar un preu d’aquests estudis. Si

vostè m’està dient això, jo què vol que li digui? No entenc res.

No m’explica qui va contractar aquesta empresa, si aquesta

empresa ja no era sòcia, quin era el seu paper, algú la degué

contractar, alguna de les persones, administracions, entitats,

persones jurídiques que hi havia en aquests projectes, devia

contractar aquesta empresa.

Segona cosa, com és que fins a l’últim dia, aquesta empresa

es nega a lliurar el treball, l’últim dia de termini? Tampoc no

ho puc entendre, és que vostès no ha tengut relacions amb

aquesta empresa durant tots els mesos en què fa el treball? Jo

no ho havia vist mai, no he vist mai que una administració

encarregui una feina i fins el dia abans d’acabar el termini no

li demani a aquella empresa com està la cosa, no crec que sigui

el més normal això.

I tampoc no m’ha explicat com és que aquesta empresa

decideix que aquesta feina val 1.400.000 i no 1.500.000, o

1.700.000, o 2 milions o 800 milions, no ho entenc, vostè açò

no ho ha explicat, probablement és que sóc molt curta, si ho vol

dir així, però jo estic segura que vostè no ho ha explicat, ha fet

una relació de fets a la seva manera, però no ha explicat per

compte de qui treballava aquesta empresa, qui li va encarregar

el treball, l’encàrrec pot ser oral, pot ser escrit, potser

formalment fent amb una convocatòria pública, però algú li

degué encarregar a aquesta empresa que fes aquesta feina. I per

algun motiu, l’empresa, el darrer dia, es nega a lliurar aquest

treball, no?, per algun motiu, no crec que siguin tan locos de la

colina que decideixin posar-se malament amb el Govern perquè

sí.

I per algun motiu decideix aquesta empresa que això val

1.400.000. I que consti que amb totes aquestes preguntes no

són per donar la raó a l’empresa, perquè jo ni els conec, ni sé

què fan ni sé si han actuat correctament o no, aquestes

preguntes són a vostè, que és el responsable, com vostè diu,

d’aquests doblers públics i que no se n’adona de tots aquests

problemes que vostè esmenta fins a l’últim dia de lliurar una

feina, per tant vostè no ho ha gestionat i vull saber el que diu la

pregunta: “Com es produeix, en quin moment, quina relació de

fets s’ha produït amb l’empresa BDF, sòcia del projecte fins

que el Govern ha decidit desistir dels projectes”.

I li diré una altra cosa, jo insistesc que qui desisteix del

projecte, qui diu que s’ha desistit del projecte, que el Govern

balear no els durà cap endavant, que ho diu, és el director

general de Formació al Consell Balear de Formació

Professional. Efectivament, l’oposició no està representada en

aquest consell, perquè això ja seria massa, que hi poguéssim

assistir, no?, però sí que hi ha molta gent que ho escolta, i no

ho va escoltar una persona, ni dues, ni dues, ni tres, ni quatre,

ho va escoltar molta gent, i insistesc, els grups parlamentaris no

ho sabem per la carta de l’empresa, sinó que ho sabem per la

gent que està en el Consell Balear de Formació Professional i

que va escoltar el mateix que va escoltar el representant del

Consell Insular de Menorca, els projectes definitius no s’han

presentat i, per tant, no s’executaran perquè molts socis han

desistit per executar-los. I això és el que es va dir, es va dir: els

projectes no estan fets i, a més, hi ha socis que ja no estan

interessats a dur-los endavant i, per tant, no els farem.

Per la qual cosa, si em deixa arribar a una primera

conclusió, perquè em queda una altra pregunta per arribar a una

altra, no és que l’actitud dels grups parlamentaris en les

manifestacions públiques o del consell insular anés en contra

que es perjudiqués, que hi hagués uns recursos per a les Illes

Balears i entorpís aquest procediment, no, Sr. Conseller, jo

crec, i aquesta és la meva conclusió, que com a conseqüència

de les declaracions públiques que van fer les institucions i els

grups parlamentaris, vostè es va posar a fer feina perquè

aquests doblers no es perdessin, perquè per a vostè era molt

més còmode, atès que va treure una convocatòria on ni tan sols

hi havia reserva pressupostària, cosa que no és molt habitual en

aquest govern, és a dir, que totes les convocatòries duen partida

pressupostària, i atès que vostè va treure una convocatòria de

molts milions sense partida pressupostària, per a vostè era molt

més còmode deixar passar, renunciar a tres projectes, fer-ne

tres més, quedar com un senyor i fer la meitat de les coses que

tenia previstes i adjudicades. Aquesta és la meva conclusió, i

gràcies a la denúncia pública, vostè es va posar les piles per

recuperar aquests projectes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Torn de contrarèplica, té la paraula

el Sr. Conseller també per un temps de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristóbal Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec, Sra. Diputada, que

la resta de senyores diputades i diputats d’aquesta comissió

poden prendre exemple, la capacitat d’inventar, la capacitat
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d’imaginar que té la Sra. Diputada realment la situa quasi quasi

en un punt d’argumentació vàlid, el que passa és que és pura

imaginació.

Sra. Diputada, els documents els hi he llegit per qualque

cosa. Dia 29, a aquesta senyora, que diu a l’escriu que havia

enviat “Dado que BDF actuaba sólo como socio más y no tenía

ningún tipo de contrato para la realización de estas tareas y

que el conseller Huguet había decidido echarnos ...”, aquesta

és la carta que ella va enviar. I vostès fan cas a això, i si no, no

haguessin fet el que feren en les declaracions. Bé, idò el dia

abans, dos dies abans, dia 29, signat dia 29, aquesta carta és de

dia 31 de març, dos dies abans, se li diu que té un contracte,

que ha de lliurar la documentació, dos dies abans, i signa el

rebut. I diu vostè que li ha dit un representant del Consell a la

Comissió de Formació i no sé què més, que el director general

va dir que no aniria endavant i no sé què, quan es va celebrar

el Consell de Formació, vostè dóna voltes, vostè inventa.

Una altra cosa. Quina relació hi havia, se li va adjudicar, li

he dit tres o quatre vegades, prop de 30.000 euros per redactar

els projectes, i aquesta persona o aquesta empresa en lloc de

redactar els projectes, es va incloure com a soci, i aquí el que

defensa és, com que jo som soci, he de fer feina per 1.400.000

euros. Escolti, li han comanat feina per 30.000 euros, i si vol

fer feina per a la resta, ja concursarà, i açò va passar a la

legislatura passada, el que passa que aquí volia entrar de pillo,

volia entrar de pillo.

La Sra. García Querol no ho entén i troba que esperar els

darrers dies era un desastre. Jo li recordaré una cosa grossa en

la qual vostè ha participat com a gestora, i que jo era a

l’oposició, la construcció de l’edifici del Consell Insular de

Menorca, de la seu: quants mesos i mesos van estar a entregar-

li l’edifici, la contracta, i què passa, què ho podia aturar? Va fer

el possible per reconduir la situació, va contractar assistències

externes perquè li diguessin i li valoressin, es va gastar, jo no

ho sé, 40 milions (...) i no sé qui més. Li va costar, per molt ben

adjudicat que estigués, per molt bones que fossin les contractes,

li va costar que complissin terminis; no parlem de complir

pressupost, perquè va valer el doble, etcètera.

Sra. García Querol, tenim experiències tots dos i sabem on

som, i per responsabilitat que tinguem quan governam i quan

gestionam, les contractes, escolti, no ens dóna ningú cap

garantia que ho faran bé i dins el termini. Jo l’únic que li vull

expressar aquí és que el que ens ha guiat, el que m’ha guiat,

com a conseller de Treball i Formació, en aquest tema, ha estat

ser rigorós, intentar defensar l’interès general i recuperar les

actuacions. I tota la resta que vostè, jo supòs que per

imaginació i com a bona parlamentària que és intenta defensar

el millor que pot, explicant una filigrana, jo diria que una

filigrana intelAligent, no és l’explicació. Sra. García Querol,

nosaltres no hem sortit a dir o a replicar o a vendre tot açò,

només un moment que ens hem sentit agredits pel vicepresident

del Consell de Menorca, li hem dit que no era un comportament

correcte, res més hem fet en públic. Tota la resta ha estat

intentar recuperar, que hem aconseguit els recursos dels fons

socials europeus que corresponien a aquests projectes i

procurar que l’administració sortís ben parada, a pesar que el

compliment del contracte en aquest cas no s’havia fet així com

nosaltres esperàvem. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 3305/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a projectes EQUAL VI.

Passarem a la darrera pregunta, amb RGE núm. 3305/05,

relativa a projectes EQUAL VI. Intervé la diputada Sra. Carme

García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, autora de la

mateixa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Conseller, sé que la pregunta

vostè ja l’ha contestada avui en premsa, és cert o no? És a dir,

vostè diu que no ha fet declaracions, que només ha sortit a

contestar al conseller del Consell Insular de Menorca i vostè no

ha fet declaracions sobre aquest tema, però algunes

declaracions haurà fet a un mitjà de comunicació, perquè jo

tenc aquí la fotocòpia del diari El Mundo, on vostè diu que

“Caldera le da una prórroga al Govern para que no pierda ni un

euro de los fondos europeos EQUAL”, no?

Bé, doncs, ara té l’oportunitat de desmentir-ho si no és

veritat i si és veritat és que ja ho ha explicat a la premsa abans

d’explicar-ho en aquest Parlament, per tant, tant és que li

demanem com que no li demanem, quan vol ho contesta i ho

contesta a la premsa o ho contesta aquí. Està molt bé, vostè diu

que no, però que jo sàpiga el Sr. Caldera és del PSOE i és el

PSOE qui governa a Madrid, gràcies, per a mi gràcies a alguns,

i per a vostè segurament, desgraciadament.

LA SRA. PRESIDENTA:

M’agradaria Sra. Diputada que se cenyís a la pregunta.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sí, Sra. Consellera, però és que llavors el Sr. Conseller

també s’havia de cenyir a la pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, s’hi ha cenyit.

(S’escolta una veu que diu: és una introducció)

Segueixi, Sra. Diputada.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Què me pot dir si parlar del

Consell Insular de Menorca i del vicepresident del Consell

Insular de Menorca és cenyir-se a la qüestió?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Diputada, li puc dir, ell ha fet una exposició, però

ara ja l’han feta tots dos, tots dos han fet l’exposició, ara el que

m’agradaria és que cenyís a la pregunta.
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LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sra. Presidenta, nosaltres hem contestat preguntes ...

LA SRA. PRESIDENTA:

M’agradaria, Sra. Diputada, que passés a la pregunta i se

cenyeixi al tema.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sí, idò li faré la pregunta talment i així li faré rèplica com

voldré: quina valoració fa el Govern que el mateix Govern i les

diferents entitats desisteixin dels projectes EQUAL, ja aprovats

per incentivar la igualtat d’oportunitats d’accés a la formació i

ocupació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. El Sr. Conseller té la paraula i

també m’agradaria que se cenyís a la pregunta o a la resposta.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies, així ho faré, Sra. Presidenta. I vull recordar que la

pregunta que me va fer davant plenari, Sra. Diputada, me

demanava com valoràvem que haguéssim renunciat; ha canviat

el verb i diu que haguem desistit. Ni renunciat, ni desistit, com

vostè sap.

I ja per les respostes que he fet a les preguntes anteriors sap

perfectament que el que hem fet ha estat i el que facem és fer

feina per intentar aconseguir l’objecte, que estic segur que tots

compartim, vull dir que estam parlant d’una manera que sembla

que no compartim l’objectiu; estic convençut que compartim

l’objectiu i estic convençut a més que tots l’aconseguirem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula Sra.

Diputada, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, aquesta consellera

si una cosa no té és capacitat d’inventar, li puc dir, perquè si no

m’hagués dedicat a ser novelAlista, i li assegur que tenc una

impossibilitat absoluta d’inventar-me coses. El normal és que

aquesta diputada vagi amb la veritat que coneix, la que jo

conec, al davant; i li assegur que tot aquest procés no s’ha

produït per incentivació de l’empresa. És més, Sr. Conseller, i

pot constar en el Diari de Sessions, que l’empresa s’ha intentat

posar en contacte amb aquesta diputada i que jo no m’he posat

al telèfon perquè no vull saber res per part d’una qüestió que és

una empresa interessada.

Per tant jo he estat al que vostè diu i a les explicacions que

vostè dóna. Li he dit que tot el problema sorgeix pel seu

director general de Formació Professional i li recoman que

després de tot aquest procediment i de com han anat les

declaracions públiques, crec que l’hauria de proposar perquè se

n’anàs a la casa seva, si més no nomenat, perquè triem aquí,

volem que surti de la casa. Crec que aquest director, si no és

vostè és el director qui és responsable de tot aquest

procediment.

Vostè diu que no ha sortit a dir res i que jo no li vaig fer bé

la pregunta en plenari. Sr. Conseller, el cert és que des que els

grups parlamentaris es denuncien això públicament vostè,

efectivament, no respon, no respon a la pregunta oral perquè,

el verb està ben utilitzat o no està ben utilitzat, vostè no respon

a la pregunta oral, ni tampoc no surt a fer declaracions

públiques per explicar què passa; senzillament per atacar una

altra administració i espera que li resolguin des de (...) que li

allarguin el termini, per dir-nos avui, a la premsa, avui a la

premsa, no aquí, insisteixo, que té el tema resolt perquè li

allarguen el termini.

Bé, seguirem endavant amb aquest tema, perquè li assegur

que si ho han fet malament fins ara, no resol res que vostès

tenguin un termini allargat.

I, Sra. Presidenta, encara que no sigui tema d’aquí, com que

qui ha tret el tema del vicepresident del Consell, del Conseller,

ha estat el Conseller, i com que ha tret el tema del Consell

Insular de Menorca i del seu edifici el Conseller, m’ha de

permetre que aquesta diputada es defensi i li digui: a pesar de

tot, Sr. Conseller, de tot el que va passar a aquella seu del

Consell Insular de Menorca, de la qual personalment n’estic

molt orgullosa d’haver tingut l’honor de ser la consellera que

l’ha acabat i que la presidenta Joana Barceló l’inaugurés, estic

molt contenta, li he de dir, estic molt contenta; a pesar de tot jo

no vaig adjudicar aquella seu del Consell Insular de Menorca,

la van adjudicar vostès, el Partit Popular, primera cosa.

Segona, és veritat el que vostè diu, les relacions amb els

contractistes són molt difícil, treuen moltes nits de dormir i

segurament requereixen d’una gestió molt ferma; però també li

assegur una cosa, aquell Consell Insular de Menorca jo sabia

quantes hores feien cada treballador i quants treballadors hi

havia cada dia. Vol dir que hi era al damunt i vostè sap que hi

passava més d’un dia físicament per allà, per saber que les

obres s’executaven. I el que jo li dic a vostè és que vostè no ha

executat aquesta contracta i que ara ve a dir que l’empresa

s’havia adjudicat i el que li dic és que vostè no ha contestat les

preguntes i encara no sabem què ha passat perquè aquesta

empresa s’adjudicàs un contracte i decidís ella el preu del que

havia de fer. I per tant aquí, per a mi, hi ha hagut un error de

gestió. Gràcies sobretot a la (...) ara una basa d’oli, endavant,

que tots els projectes tirin endavant i que tot vagi molt bé, però

de totes maneres li farem el seguiment, perquè si ha fallat fins

ara també pot fallar en el futur.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

paraula el Sr. Conseller, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):
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Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, des del dia 6

d’aquest mes tenim la resposta de la UAFSE i quan ens la va

donar va ser perquè havien presentat la documentació i

s’havien personat allà les persones que s’encarreguen

actualment de fer la coordinació dels projectes. Jo crec que si

haguessin vist aquesta inseguretat i aquesta por que vostè

manifesta, no ens haguessin contestat que sí fa tants de dies. No

sé si li donam confiança nosaltres, però tal vegada la confiança

que ens mereixen els del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, els que vostè anomena el PSOE de Madrid, tal vegada

aquests li donen confiança i açò ho pot transmetre cap a la visió

que ha de tenir dels que executen i executam aquest projecte.

Miri, l’exemple del Consell, què vol que li digui? No

entraré a replicar el que vostè ha afirmat, només que com que

s’ha espantat que el darrer dia o dos dies abans de finalitzar el

termini no ens haguessin donat la documentació, li afegiré una

altra dada d’aquesta empresa: per als projectes inicials vam

haver de presentar un recurs perquè la doble documentació que

s’ha de presentar, una en paper i l’altra informatitzada, una

d’elles no l’havia entrada en termini, aquesta empresa que tenia

el contracte fet, i vam haver de presentar un recurs per entrar-

hi. És a dir, aquests projectes han costat esforços i feina a la

conselleria i dedicació, tal vegada, com altres projectes que les

feim sense contracte, jo en som partidari, és a dir jo ho vaig

trobar contractat, jo som partidari, segurament els faria d’una

altra manera; però no tenc cap inconvenient ni ha estat cap

obstacle les dificultats que he trobat per ser aquí on som. I estic

convençut, li he dit abans, i encara que vostè amb la rèplica no

ha fet ni cas del que jo li havia contestat i s’ha esplaiat amb allò

que a vostè li interessava explicar, li repetesc: el que

m’interessa és l’objectiu dels EQUAL, el que m’interessa és el

finançament, el que m’interessa és la integració social i totes les

accions que hi ha darrera. I la resta, i les discussions aquí,

doncs siguin benvingudes si serveixen per açò o si només

serveixen per omplir Diaris de Sessions perquè, mentre no

perjudiquin aquest objectiu i els recursos del fons social

europeu que han de venir a les Illes Balears, la resta me

preocupa molt manco.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Aquesta presidència agraeix la

presència de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació, Sr.

Cristòfol Huguet i Sintes.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la

direcció del debat)

II. Proposició no de llei RGE núm. 2378/05, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a control dels

hàbits nutricionals i del consum en nutrició de la població

de les Illes Balears, prevenció de l'obesitat i foment de la

pràctica de l'exercici físic.

EL SR. PRESIDENT:

Seguidament, passam al segon i darrer punt de l’ordre del

dia d’avui, relatiu a la Proposició no de llei RGE núm.

2378/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al control

dels hàbits nutricionals i del consum en nutrició de la població

de les Illes Balears, prevenció de l’obesitat i foment de la

pràctica de l’exercici físic.

S’han presentat quatre esmenes a la proposició no de llei

per part del Grup Parlamentari Popular, amb RGE núm. 4276,

4268, 4269 i 4270/05.

Per tal de defensar la proposició no de llei, intervé, per part

del Grup Parlamentari Socialista, l’Hble. Maria José Camps i

Orfila, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta

proposició no de llei que presentam des del Grup Parlamentari

Socialista entenem que, a part de referir-se a un tema que

podem dir està de moda perquè des de fa uns mesos endarrera

se’n parla molt als mitjans de comunicació, tracta un fet que el

tenim aquí i que afecta la població de la nostra comunitat i que

és molt important i seriós per als ciutadans de les Illes Balears,

ja que afecta directament la seva salut i benestar. Un exemple

de què aquest tema surt darrerament de forma reiterada als

mitjans de comunicació, doncs són articles com “La población

adulta española que padece obesidad casi ha duplicado en

quince años”, “Elevar en cien gramos la ingesta diaria de frutas

y verduras evitaría 11.000 casos de cáncer al año según

nutricionistas”, i bé, moltes altres, simplement les he citat a títol

d’exemple.

L’obesitat i el sobrepès afecten més del 40% de la població

balear i així ho diu l’estudi de nutrició de les Illes Balears

elaborat per la UIB que es va fer públic el passat mes de febrer.

Tres de cada deu ciutadans a les Balears pateix sobrepès i fins

a un 12% té obesitat, pel que aquest problema afecta, com he

dit, més del 40% de la població. Malgrat aquesta xifra sigui una

de les més baixes de les que presenta la resta de comunitats

autònomes, i per això Balears es trobi per davall de la mitjana

espanyola, entenem que és una dada bastant preocupant.

Les causes d’aquest fenomen, d’aquestes xifres tan elevades

de ciutadans que pateixen sobrepès i obesitat, que va en

augment i reclama actuacions urgents i eficaces, per tal de

controlar-les i reduir-les, aportar una dada merament a efectes

informatius: a nivell europeu, BrusselAles estima que fins a un

60% de la població de la Unió Europea serà obesa el 2030.

Com deia, les causes les podem resumir en dues: per una

banda, un deteriorament dels nostres hàbits dietètics, i, per altra

banda, un estil de vida sedentària.

La concurrència d’aquestes dues causes es dóna a tota la

població, però mereix una especial atenció la seva influència en

el sector de la població infantil i adolescent que cada vegada

més incorpora hàbits de la dieta occidental, abandonant la

coneguda dieta mediterrània, caracteritzada per la seva varietat

i equilibri. I aleshores també dedica les seves hores d’oci a

activitats que estan ben poc relacionades amb l’exercici físic,

com poden ser seure’s per mirar la tele o per estar davant

l’ordinador.

Faré referència a una notícia que va sortir a la premsa sobre

les preferències del paladar adolescent en què preocupa, de
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cada vegada més, que siguin les pizzes o les hamburgueses les

que copin el rànquing de l’alimentació dels nostres joves i

adolescents.

Des del Grup Parlamentari Socialista estam convençuts que

en el període d’edat infantil i adolescent és molt important dur

a terme una tasca seriosa d’educació alimentària i fomentar

hàbits saludables d’alimentació i nutrició i d’estil, fomentant

l’exercici físic. Molt possiblement un alAlot amb problemes de

sobrepès serà un adult també amb problemes de sobrepès o fins

i tot amb la malaltia de l’obesitat.

La solució a aquest problema de cap manera es pot pensar

que sigui ràpida ni que tengui una fórmula màgica per aclarir-

ho, açò ho sabem i en som conscients, sinó que s’ha de treballar

sobre els hàbits de la població i anar-los canviant cap a uns de

més saludables. A l’adolescència és molt important dedicar

esforços a educar i conscienciar la població sobre aquests

hàbits saludables, perquè en massa casos els problemes de

sobrepès i obesitat en aquest sector de la població de

l’adolescència du directament a contreure malalties com

l’anorèxia i la bulímia, relacionades amb trastorns alimentaris

que moltes vegades deixen seqüeles irreparables i acaben, en

algun dels casos, amb malalties d’una gravetat extrema.

És molt important també destacar que l’excés de pes és

considerat un factor de risc per al desenvolupament d’algunes

malalties cròniques, més freqüents en la població, com

malalties cardiovasculars, hipertensió, certs tipus de càncer,

diabetis, etcètera. Així doncs, davant d’aquesta situació,

preocupant a hores d’ara però que es pot agreujar en el futur si

no s’hi posa una solució, des del Grup Parlamentari Socialista

entenem necessari posar en marxa polítiques a nivell de la

nostra comunitat autònoma, per tal de prevenir l’obesitat de la

població balear, duent a terme actuacions dirigides a aquesta

població, els consumidors, donant-los informació sobre els

aliments que consumeixen i els hàbits més saludables,

fomentant per altra banda l’activitat física.

El Govern de les Illes Balears té competències en matèria

de sanitat i consum i en aquest sentit el Grup Parlamentari

Socialista entén que té la responsabilitat en relació amb la salut

dels ciutadans de la comunitat autònoma i competències en

relació amb el benestar dels mateixos. Per aquesta raó

demanam que el Govern de les Illes Balears tengui la voluntat

política de dur endavant una sèrie d’actuacions per tal

d’informar, educar i instar la població a adoptar hàbits

saludables d’alimentació, nutrició i estil de vida.

En aquest sentit va dirigida la proposició no de llei que hem

presentat, la qual demana que el Parlament de les Illes Balears

insti la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes

Balears a iniciar, durant el 2005 i a donar-li posterior

continuïtat, una sèrie d’actuacions com són, en primer lloc dur

a terme controls anuals de les tendències de consum en

alimentació de la població de les Illes Balears, tenint en compte

edat i sexe, per tal de dur aquests controls dels ciutadans de les

Illes Balears. Entenem que són fonamentals aquests controls

per tal de veure si les polítiques que s’articulin en aquest sentit

tenen eficàcia o no i als efectes d’articular noves polítiques per

evitar que la població de les Illes Balears tengui aquests

problemes de sobrepès i obesitat.

En segon lloc, s’insta la Conselleria de Salut i Consum a

dur a terme campanyes informatives per tal de fomentar hàbits

saludables d’alimentació i de pràctica de l’exercici físic,

atenent especialment els sectors de la població infantil i així

mateix també el sector de la població de gent gran.

En tercer lloc, s’insta la Conselleria de Salut i Consum a dur

a terme campanyes específiques del foment de la ingesta de

fruites i verdures, dirigida a la població en general.

S’insta igualment la Conselleria de Salut i Consum perquè

dugui a terme les actuacions necessàries per tal d’establir un

sistema eficaç d’educació alimentària. Creim que aquest punt

és fonamental, perquè, com he dit abans, es tracta d’un

problema d’hàbits i no es pot solucionar d’un dia per l’altre,

sinó que se necessita un procés d’educació i conscienciació de

la població, dirigides també aquestes actuacions, en general, a

tota la població.

I per últim, figura en aquesta proposició no de llei un punt

en el qual s’insta, igualment, la Conselleria de Salut i Consum

del Govern de les Illes Balears a dur a terme totes les

actuacions necessàries per tal de colAlaborar amb el Ministeri de

Sanitat i Consum en el compliment i desenvolupament de la

denominada estratègia NAOS, relativa a nutrició, activitat

física i prevenció de l’obesitat, presentada aquesta estratègia el

passat dia 10 de febrer del 2005, la principal finalitat de la qual

és millorar els hàbits alimentaris, impulsar la pràctica regular

de l’activitat física entre tots els ciutadans, amb especial atenció

a la prevenció durant l’etapa infantil i juvenil.

El Grup Parlamentari Socialista creiem que les mesures que

proposa aquesta proposició no de llei són necessàries i eficaces

per tal d’afrontar, controlar i prevenir el problema de l’obesitat

i del sobrepès que pateix la població a la nostra comunitat i, en

definitiva, suposa l’adopció i posada en funcionament de

polítiques en benefici de tots els ciutadans i ciutadanes.

Així mateix, entenem que aquesta proposició no de llei del

Grup Parlamentari Socialista té vocació transversal, és a dir, va

més enllà dels beneficis directes dirigits de forma individual a

cadascun dels ciutadans i ciutadanes. La prevenció del sobrepès

i l’obesitat té una incidència directa sobre la resta d’àmbits com

la despesa sanitària i l’agricultura.

Algunes malalties de caràcter crònic, com ja he dit abans,

les quals, juntament amb la pròpia obesitat, generen una

important despesa sanitària pública, la qual es pot veure

reduïda amb el control i prevenció d’aquest sobrepès.

Per altra banda, també, el canvi d’hàbits alimentaris que es

pretén fomentar entre els ciutadans de les Illes Balears amb

aquesta proposició no de llei, ve a fomentar l’increment, per

una altra banda, del consum de productes frescs i naturals, com

verdures i fruites, productes aquests que genera el sector agrari

de la nostra pròpia comunitat. Incrementar en 100 grams la

ingesta diària de fruita i verdures evitaria, a nivell d’Espanya,

11.000 casos de càncer a l’any i 5.000 morts per malalties

cardiovasculars, a més de reduir, de forma important, la

incidència de la diabetis i l’obesitat. No me diran, les senyors

i senyors diputats, que aquest no sigui un hàbit ben senzill, les

conseqüències del qual valen bé la pena.
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Saben els diputats i diputades que són a aquesta comissió

que, per exemple, els productes de xarcuteria, carns grasses i

vísceres, els formatges grassos, la nata i els pastissos són

perjudicials per al colesterol? Saben, en canvi, que el peix blau,

la fibra, l’oli d’oliva o fins i tot els ous, que fins ara crèiem que

eren perjudicials per al colesterol, són bons i beneficiosos per

a aquesta malaltia? Així, els podria fer una llarga llista de molts

d’aliments, que si coneixem les qualitats d’ells, doncs serem

més responsables a l’hora de consumir.

Res més, moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per defensar les esmenes RGE núm.

4267, 4268, 4269 i 4270/05 del Grup Parlamentari Popular, té

la paraula l’Hble. Diputat Sr. Francesc Molina i Fresneda, per

un temps de deu minuts.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados,

intentaré ser breve, a ver si cogemos el avión alguno. La

obesidad es una enfermedad en la que se encuentran implicados

múltiples factores y la gran mayoría de ellos todavía no son

muy bien conocidos, en la actualidad, en algunos casos, no se

llega a detectar el motivo por el que esa persona llega a estar

obesa. Tres factores básicos están implicados en le génesis de

la obesidad: genético, ambiental y sedentarismo; y otros menos

importantes, cuantitativamente hablando, como son los

producidos por medicamentos o por distintas enfermedades.

Factor genético, con los conocimientos actuales es muy

difícil poner en duda que algunas obesidades están escritas en

el código genético, aunque parece ser que este factor aislado no

és suficiente para que aumente la reserva de grasa si no se

añaden otros.

Factor ambiental, todavía hoy en día permanece en la

memoria de mucha gente la asociación que se hace sobre

delgadez, sinónimo de enfermedad; obesidad salud, delgadez

pobreza y obesidad riqueza. Esta memoria histórica,

transmitida de padres a hijos ha creado una tendencia a

sobrealimentar a los niños, lo que deriva en un aumento de la

obesidad en edades infantiles que posteriormente se transforma

en obesidad de adultos. El aprendizaje de los hábitos dietéticos

en la edad infantil condiciona los hábitos en adultos. Todavía

cuando vemos un bebé gordito equivale a hermoso y sanote. De

forma más rápida está cambiando la asociación peso dinero, ya

que en la actualidad la delgadez se relaciona con el éxito social,

hasta tal punto que a veces se producen distorsiones

importantes en la esfera psíquica.

Sobre el sedentarismo, las sociedades desarrolladas han ido

evolucionando hacia el sedentarismo. Los adelantos de la

sociedad moderna, como suelen ser el teléfono o vehículos,

ascensores o los servicios a domicilio, han hecho disminuir la

actividad cotidiana, lo que lleva a mayor tiempo libre que, en

ocasiones, se dedica a comer.

Y ya en este momento intentaré defender nuestras

enmiendas. El pasado 11 de noviembre, en la comparecencia de

la consellera de Salud y Consumo, ante la Comisión de

Hacienda y Presupuestos, hizo referencia al aumento

considerable del presupuesto del capítulo 6 y que quedaba

establecido en unos 3,6 millones de euros. Este capítulo está

destinado a las campañas dirigidas a la población. En su

intervención, la Sra. Consellera, nos expuso que se

consolidarían los programas establecidos y se ampliarían las

acciones para promover los hábitos saludables de vida,

especialmente en nutrición y ejercicio físico, queda reflejado en

la página 736 del Diario de Sesiones. Y por otra parte nos dice,

y además remarca como parte importante, llevar a cabo una

serie de estudios y actuaciones que tratarán los temas de la

obesidad infantil; queda reflejado en la página 737 del Diario

de Sesiones. Es por lo que la enmienda presentada en el punto

1 va dirigida a modificar el “iniciar” por “continuar”, porque

estas acciones se están llevando a cabo.

Del mismo modo, decirle que los puntos 2 y 3 son acciones

que ya están en marcha.

Sobre el punto 4, le proponemos un texto alternativo, ya

que entendemos que al haberse constituido por primera vez una

comisión interdepartamental de trabajo, para tratar, entre otras,

estas actuaciones, sería lógico incluirlas en esta comisión.

En cuanto al punto 5, decirle que la Conselleria de Salut i

Consum se enteró por la prensa de la puesta en marcha de la

famosa estrategia NAOS, ya que en ninguno de los consejos

interterritoriales convocados se informó de esta puesta en

marcha. Hubiese sido todo un detalle que se hubiese informado

con anterioridad. Y después lo que sugerimos es un punto

número 6, instando al Govern del Estado a articular líneas de

financiación para poder llevar a cabo la estrategia NAOS,

porque le recuerdo que viene en ese momento sin dotación

presupuestaria.

Desde el Grupo Parlamentario Popular no nos oponemos en

ningún caso a las iniciativas que impliquen cualquier tipo de

actuaciones y campañas dirigidas a paliar o intentar disminuir

los efectos del sobrepeso en la población, simplemente

entendemos que estas actuaciones se llevan a cabo con

normalidad por parte de la Conselleria de Salut i Consum y,

naturalmente, nos gustaría que la estrategia NAOS contase con

partida presupuestaria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara passarem al torn de fixació de

posicions dels grups que no han presentat esmenes. Per part del

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds té la paraula

l’Hble. Sr. Miquel Rosselló del Rosal, per un temps de deu

minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senzillament expressar el

meu suport a la proposició no de llei presentada pel Grup

Socialista, que consider adequada i útil per a la ciutadania.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula l’Hble. Sra. Joana

Lluïsa Mascaró, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del PSM també

donarem suport a aquesta iniciativa, no ens estendrem gaire

perquè ja s’ha explicat suficientment per part de la portaveu del

Partit Socialista, però sí que és ver que hi ha un allunyament

progressiu de la dieta mediterrània i un augment de l’estil de

vida més sedentari, que són les principals raons de l’obesitat i

del sobrepès. Però les xifres que més preocupen són les de la

població infantil i juvenil, per tant pensam que allà on s’ha

d’incidir bàsicament és a la prevenció. I prevenció per millorar

la salut de la ciutadania, prevenció per augmentar l’esperança

de vida i també prevenció per a l’estalvi econòmic que es

podria fer des del servei de salut, evitant malalties posteriors

associades al sobrepès i a l’obesitat. I també, evidentment, la

promoció dels productes d’aquestes illes inclosos dins la dieta

mediterrània.

Es calcula a l’Estat espanyol que un 7% de la despesa

sanitària va destinada a malalties associades, a costos associats

a l’obesitat, per tant seria un bon estalvi. Per això, pensam que

no només és important, sinó que és urgent que es posin en

marxa tots aquests controls i les campanyes que ens proposen

la proposició no de llei, el ministeri desenvolupa l’estratègia

NAOS per instruccions de la Comunitat Europea, és important

que la nostra comunitat hi participi activament i sumi esforços

al que fan des de les altres administracions, les actuacions que

preveu aquesta estratègia NAOS fan incidència pràcticament en

tots els àmbits, en el familiar, en el comunitari, en l’escolar,

l’empresari i el sanitari, per tant proposen un abordatge

multidisciplinar d’aquesta problemàtica i això, evidentment,

requereix la colAlaboració i la coordinació de tothom, però

especialment de les administracions.

Nosaltres ho donarem suport, ens estranya que el portaveu

del Partit Popular hagi dit que se n’havia assabentat pels diaris,

perquè nosaltres teníem entès que s’havia debatut a algun

consell interterritorial de salut i per ventura ha estat a un

d’aquells en què la consellera de Salut en lloc d’anar-hi anava

a Sevilla o a una altra banda amb els consellers del seu partit,

en lloc d’acudir a les reunions amb la ministra de sanitat.

Res més, suport total a aquesta proposició no de llei del

Grup Socialista. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Procedeix ara la suspensió de la

sessió per un temps de 10 minuts, per la qual cosa es demana

al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem

continuar.

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Per fixar la posició i assenyalar les esmenes acceptades, per

un temps de 5 minuts, té la paraula.

LA SRA CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair el suport

dels grups parlamentaris que així ho han manifestat, Esquerra

Unida i Els Verds i PSM-Entesa Nacionalista, i entrant ja a

l’exposició que ha fet el portaveu del Grup Parlamentari

Popular i de les esmenes que presenten a aquesta proposició no

de llei, dir que del que ha dit el portaveu del Grup Popular,

entenem que fins ara m’ha donat la raó amb tot, que és molt

important dur a terme aquest tipus d’actuacions per tal de

prevenir i palAliar aquesta problema que es dóna a la societat en

general i també, concretament, a la de la comunitat autònoma

de les Illes Balears.

Per altra banda, m’ha dit que llegint i citant un Diari de

Sessions del novembre del 2004, quan la consellera de Salut i

Consum va explicar el pressupost per al 2005, que hi havia

prevista una partida pressupostària per tal de fomentar aquests

hàbits saludables, en relació tant a l’alimentació com al foment

de l’activitat física, per tant entenc que aquesta proposició no

de llei no ha de tenir cap problema per sortir endavant.

Quant a la primera de les esmenes que proposa el Grup

Parlamentari Popular, de substituir l’encapçalament de la

proposició per tal d’expressar que en lloc que es duguin a terme

o que s’iniciïn durant el 2005 una sèrie d’actuacions i es

continuïn al llarg del temps, proposen substituir aquest

encapçalament per “continuar durant aquest 2005 amb treballs

tendents a aconseguir hàbits saludables per als ciutadans de les

Illes Balears”. Bé, nosaltres entenem que no tenim coneixement

que des de la conselleria s’hagi fet res al respecte, entenem que

el fet que hi hagi partides pressupostàries habilitades en aquest

sentit no significa que la conselleria gestioni i dugui a terme

aquest tipus d’actuacions, se’ns ha dit així també que els punts

2 i 3 de la proposició, relatius a campanyes informatives per

fomentar hàbits saludables d’alimentació i de pràctica

d’exercici físic i, per altra banda, campanyes específiques del

foment de la ingesta de fruites i verdures s’està duent a terme,

el Grup Parlamentari Socialista no en té coneixement, potser sí

aquestes campanyes estan previstes pressupostàriament, però

no estan executades i en aquest sentit, encara que sigui habitual

a les esmenes que proposa el Grup Parlamentari Popular, afegir

la paraula “continuar” en lloc d’”iniciar”, en ares al consens per

afavorir arribar a un acord, aquesta portaveu proposa una

transacció a aquesta esmena, que podria quedar redactat

l’encapçalament de la proposició de la manera següent: “El

Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut i

Consum del Govern de les Illes Balears a continuar durant

aquest any 2005 als treballs que actualment s’estiguin duent a

terme tendents a aconseguir hàbits saludables per als ciutadans

de les Illes Balears i a iniciar, igualment durant aquest any

2005, i a continuar posteriorment ...”A, i seguir amb la resta de

punts que conformen aquesta proposta.

Quant a la segona de les esmenes que presenta el Grup

Parlamentari Popular, que afecta el primer punt de la

proposició i que pretén substituir l’expressió “controls anuals”

per “controls periòdics”, i també en benefici de poder arribar

a un acord sobre aquest tema, es proposaria una segona
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transacció a aquesta esmena, sempre i quan el portaveu del

Grup Parlamentari Popular es comprometés a posar un termini

a aquests controls periòdics. Entenem que controls anuals, si es

fan d’any en any, suposen controls periòdics, substituir controls

anuals per controls periòdics, entenem que és perquè la

periodicitat d’any en any no va bé al Grup Popular, per això no

tendríem cap inconvenient a acceptar aquesta esmena, sempre

que es concretés aquesta periodicitat, la temporalitat que

tendria aquesta periodicitat.

Quant a la tercera esmena, de substituir el punt 4 tal com ve

redactat a la proposició actualment que diu “dur a terme les

actuacions necessàries per tal d’establir un sistema eficaç

d’educació alimentària dirigida en general a tota la població”,

es pretén substituir per un redactat que digués “dur a terme

actuacions d’educació alimentària dirigides en general a tota la

població, en coordinació amb els altres departaments del

Govern de les Illes Balears”, el Grup Parlamentari Socialista

l’acceptaria tal com està redactada, perquè entenem que,

efectivament, millora el text de la proposició, ja que implica

dins aquestes tasques d’educació, altres departaments del

Govern de les Illes Balears i no només la Conselleria de Salut

i Consum, a la qual va dirigida aquesta proposició no de llei.

Per tant, aquesta tercera esmena sí s’accepta per part del Grup

Parlamentari Socialista.

Per últim, la quarta esmena és d’addició, ja ho ha explicat

així el portaveu del Grup Parlamentari Popular, que vol afegir

un punt 6, que digui: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de l’Estat a articular línies de finançament per poder

dur a terme l’estratègia NAOS”. En primer lloc, li he de dir que

entenem que existeix una conselleria de Salut i Consum al

Govern de les Illes Balears i que aquesta conselleria té

responsabilitats i competències en relació amb la salut i el

benestar dels ciutadans de les Illes Balears, per tant entenem

que és aquesta conselleria i el Govern de les Illes Balears qui

ha de demanar, si així ho troba convenient, finançament per

desenvolupar aquesta estratègia NAOS. Per tant, en aquest

sentit també se li faria una transacció a aquesta esmena,

entenent que l’estratègia NAOS preveu colAlaboracions amb les

comunitats autònomes i no totes tenen competències en Salut

i Consum, per tant entenem que el tractament d’aquesta

estratègia a cadascuna de les comunitats ha de ser diferent, i la

transacció que proposam seria afegir un punt 6 que quedés

redactat de la manera següent: “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears a negociar en els

termes que cregui més oportuns per als ciutadans de les Illes

Balears, i a signar els convenis necessaris amb el Govern de

l’Estat per poder dur a terme l’estratègia NAOS”. Entenem que

és el Govern de les Illes Balears qui ha de negociar directament

amb el ministeri les condicions amb les quals serà aplicada

l’estratègia NAOS en aquesta comunitat autònoma, i entenem

que, en aquest cas, no és funció del Parlament de les Illes

Balears instar el Govern de l’Estat que articuli vies de

finançament, són punts que han de tractar les dues

administracions que hagin d’executar aquesta estratègia i

entenem que no procedeix aquí, des del Parlament de les Illes

Balears, fer oposició al Govern de l’Estat, perquè si el Grup

Parlamentari Popular entén que s’ha d’instar el Govern de

l’Estat a articular vies de finançament, haurien de ser els

diputats del Congrés -tot d’una acab, Sra. Presidenta-, seria a

Madrid on s’hauria de solAlicitar. Nosaltres, en aquest cas,

solAlicitam el Govern que entri en negociacions amb el ministeri

i que, en aquest sentit, de la manera que cregui més oportuna,

estableixi els convenis procedents.

En principi, res més, fins i tot per part del Grup

Parlamentari Socialista es podria oferir, segons s’acceptin o no

les transaccions esmentades, una votació separada dels punts

que conté la proposició, per tal d’intentar aprovar-la al màxim

possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Segur que arribarem a algun

acord, però ens agradaria que el Sr. Diputat digués si accepta

o no les transaccions, com quedaria aquesta proposició.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar, agradecer al

Grupo Socialista que haya aceptado las enmiendas, aunque

haya presentado las transacciones, y decirles que no

aceptaríamos estas transacciones, porque lo que realmente

interesa de la estrategia NAOS es que venga dotada

presupuestariamente. Claro, tenemos constancia de que en otras

comunidades autónomas, que realmente conocen esta dotación

presupuestaria, por lo que ... 

LA SRA. PRESIDENTA:

No, és que només ha de dir si accepta o no accepta les

transaccions.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

No, no las aceptamos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò això és tot, ja s’ha explicat abans amb la seva

intervenció, ja ha quedat aclarit. Així passaríem a una votació

separada.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sra. Presidenta, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Molina?

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Yo quería decir que no hay ningún problema para que la

votación sea conjunta, ¿eh?

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot ser conjunta?
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EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Lo que nos interesaba era la financiación de la propuesta.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

(Remor de veus)

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sra. Presidenta, l’oferiment que havia fet aquesta portaveu

era simplement per intentar salvar algun punt d’aquesta

proposició, ja veim que el punt de finançament són postures

absolutament contradictòries, entenem que la conselleria té

pressupost per dur a terme aquestes actuacions, però si no

s’accepta la votació separada, es vota conjuntament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Així ho farem. Vol fer alguna observació?

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

No hay ningún problema, que sea separada la votación.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passarem a la votació d’aquesta proposta i la

farem ... Digui.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sra. Presidenta, per una qüestió d’ordre. Si feim la votació

separada, s’han ofert una sèrie de transaccions, han dit que no

s’acceptaven, m’imagín que no s’accepta cap de les

transaccions que s’han ofert.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Ninguna, sí, sí, efectivamente.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Ho dic en aquest sentit, perquè la primera de les esmenes

que es fa a l’encapçalament de la proposició, si no s’accepta la

primera transacció que es fa a la primera de les esmenes, s’ha

de votar conjuntament.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Por eso pedía la votación conjunta, porque no tiene ningún

sentido hacer la votación separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Conjuntament. Passam a la votació de la

Proposició no de llei RGE núm. 2378/05.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada aquesta proposició no de

llei.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi

més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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