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EL SR. PRESIDENT:

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

en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sr. President, Maria Antònia Vadell substitueix Pere

Sampol.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Sr. President, Maria Anna López substitueix Santi Tadeo.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sr. President, Xisco Molina sustituye Pep Mayans.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3263/05, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a observatori del

sexisme en la publicitat d'ofertes de treball.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en

la proposició no de llei RGE núm. 3263/05 del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a observatori del sexisme en la

publicitat d’ofertes de treball. Per tal de defensar-la intervé

l’Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Només me deixi fer una anotació

prèvia, un parèntesi previ. I és que estic contenta que temes de

treball es tractin a la Comissió d’Economia, tenim una

dispersió. No sé per què ha vingut aquest tema aquí a la

Comissió d’Economia, però ha estat molt bé. Vull dir que

estam contents.

Bé, avui el Grup Socialista presenta una iniciativa al

respecte de treball, dona i discriminació de gènere, o sexisme,

li poden dir com vulguin. La situació laboral de les dones front

la dels homes, és motiu d’atenció del nostre Institut de la Dona

i de tots els instituts de la dona que s’han creat. Aquesta

situació encara discriminatòria, en la qual la dona a igualtat de

condicions accedeix a feines menys qualificades, amb sous més

baixos i amb dificultats d’accedir a qualsevol nivell de la

carrera professional. Crec que és una realitat constatada i de la

que, com n’és conscient la societat, també en deuen ser

conscients tots els diputats d’aquesta cambra. Les dones

pateixen més atur i tenen taxes d’activitat per sota de la dels

homes, això vol dir que per cada 100 homes que treballen hi ha

10 punts menys de dones que treballen. També a la nostra

comunitat, encara que la nostra comunitat té taxes d’ocupació

de les dones més pròximes a la mitjana europea.

Aquesta situació és tan important respecte del treball i de la

dona, que alguns estudiosos de l’economia laboral han dit que

les dones són una força de treball de relleu. És a dir, que

s’incorporen en el mercat de treball quan el mercat de treball

les necessita i se’n van a ca seva quan hi ha sobrant de persones

que demanden ocupació. I si se fixen en la història del nostre

país se’n donaran compte que això ha estat així històricament.

En moments en què hi havia taxes d’atur del 20, del 21, del

24% les dones ni tan sols estaven apuntades a l’atur com a

demandants d’ocupació, estaven a casa seva i aguantaven

l’economia familiar com bonament podien. Mentre que en

moments en què la taxa d’atur davallava es troba amb la

incorporació massiva de dones que es converteixen en

demandants d’ocupació.

Les dones pateixen a més altres dificultats, com incorporar-

se per primera vegada al mercat de treball, és a dir, buscar la

primera feina. Incorporar-se al mercat de treball quan tenen

responsabilitats familiars, quan es tracta de dones joves amb

fills, o amb càrregues familiars. Dur endavant una feina, o

aconseguir una feina sent una família monoparental, és a dir,

una mare amb càrregues familiars tota sola. O fins i tot,

aquelles dones que han optat per dedicar-se a la cura dels seus

fills, a estar a casa seva mentre els fills tenen una edat per

poder-los deixar-los tot sols, idò aquestes dones també després

tenen moltes dificultats per reincorporar-se al mercat de treball

després d’aquesta inactivitat. Naturalment no cal dir que també

en aquesta situació es troben les dones que pateixen una

situació d’atur, en la que lluitar contra els homes en una recerca

d’ocupació els costa molt més.

Bé, doncs amb aquest marc tenim un document que jo crec

que és el document marc que hauria de regir aquesta comunitat

autònoma i és el Pla d’actuació per a la igualtat del 2002-2005

i que establia com a objectius alguns que en aquests cas crec

que són importants. Per exemple en els mitjans de comunicació

potenciar que la publicitat i els mitjans de comunicació

transmetin una imatge no estereotipada de les dones. Diu el

propi pla que la societat espanyola demanda cada vegada més

la difusió d’una imatge no sexista de les dones en els mitjans de

comunicació i més concretament en la publicitat. Algunes línies

d’actuació que es proposen són fomentar l’ús del llenguatge no

sexista, arran del gran impacte que tenen els mitjans de

comunicació. I també uns objectius que creim que són

importants, com formar els treballadors i treballadores dels

diferents mitjans de comunicació envers la igualtat

d’oportunitats, fomentar el debat social envers la relació de

gènere i les noves relacions que des d‘aquesta perspectiva es

poden generar. Això des del punt de vista dels mitjans de

comunicació.

Des del punt de vista de l’ocupació, el treball i la inserció

laboral. Diu que la incorporació de la dona en el món laboral,

sense mena de discriminació, és el primer objectiu que es

planteja el pla. Reflecteix una realitat i és que el treball és una

necessitat, però també un dret. A més, també és una via

d’integració social i d’adquisició d’autonomia i independència

personal. 

S’estableixen com a objectius combatre, entre molts

d’altres, la discriminació entre homes i dones en el món laboral.

És a dir, que aquest és un dels objectius del propi pla aprovat

i que teòricament està en funcionament. Una altra és analitzar

i conèixer la situació i la problemàtica de les dones de les Illes

Balears i eliminar existent en el mercat laboral. Fomentar la

inserció laboral de les dones i per això incentivar la
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contractació de dones per part de les empreses i incentivar la

contractació a llocs en què estan subrepresentades. 

Idò tots aquests objectius de l’Institut de la Dona, quina és

la realitat? La realitat senyores i senyors diputats és que les

ofertes d’ocupació que es publiquen en els diaris i que són a

l’abast de totes les persones de les Illes Balears, s’especifiquen

exclusivament en masculí el 62% de les ofertes. Exclusivament

en femení, o relativament en femení, un 15% de les ofertes. I un

22% podríem dir que estan expressades d’una forma correcta.

Però sí vull dir algunes coses per aclarir aquestes xifres. Per

exemple, del 61% que s’expressen en masculí, alguns d’aquests

anuncies especifiquen no només que estan demandant l’oferta

de treball en masculí, sinó que especifiquen que volen un home,

és a dir, que encara ho remarquen més. I fins i tot demanen

homes en oficis en què les dones estan molt representades o són

majoritàriament dones les que treballen en aquests oficis, com

infermeres, o treballadores socials. Fins i tot en aquests oficis

masculinitzen el nom i demanen homes.

Pel que fa a les que podríem considerar correctes, aquest

22% que podíem considerar correctes, quasi la meitat d’elles

són denominacions genèriques. És a dir, demanen economistes,

comercials, comptable i que normalment després ens trobem un

altre cop amb demandes que volen cobrir per homes. L’altra

meitat se refereixen en general a un genèric com “necessito

personal”, sense especificar si són homes o són dones. Només

el 4,6% del total d’ofertes que es produeixen s’especifiquen els

dos sexes: cambrer, cambrera; infermer, infermera;

administratiu, administrativa. Només un 4,6 especifiquen els

dos sexes. 

Pel que fa a les ofertes en femení, també mereixen una

anàlisi detallat. Naturalment la majoria d’ofertes són: cambrera,

perruquera, dependenta. Algunes de les cambreres s’especifica

que es tracten d’un pub, o d’un bar de nit. Algunes altres són

més genèriques quant a les funcions que haurà de desenvolupar

la dona i senzillament es diu: “se precisa interna” i amb això

ja se sap què ha de fer i què ha de desenvolupar aquesta dona

interna. Amb la paraula anterior o davant “chica” es demanda

chica para tienda de muebles, no se sap si la propia chica és

que es tracta d’un objecte més de decoració de la llar. O es

demanden chicas para venta, no se sap si el que està en venda

és la pròpia chica o és que aquesta dona és la que ha d’utilitzar

la venda. I chica para la limpieza que és el més comú. Com

poden veure, ni a una sola d’aquestes ofertes, no he trobat ni a

una sola d’aquestes ofertes en femení d’una titulació superior,

ni una sola. Diguem que des de la qualificació sempre són els

nivells més baixos de l’escala laboral, moltes d’elles jo crec

que són ofensives. És més, jo crec que si s’haguessin fet aquest

tipus d’anuncis especificant chico algú hagués dit alguna cosa,

segurament hi hagués hagut més d’un home que hagués dit que

això era ofensiu per a la persona humana. Es veu que la persona

humana només té sexe masculí fins a dia d’avui. 

Per tant, el que pretenem i el que feim, vista aquesta realitat

senyores i senyors diputats que es produeix a les nostres illes,

unes illes on també la dona pateix més l’escala laboral més

baixa, és a dir, menys professional, menys qualificada.

Presentam aquesta proposició no de llei allà on el Parlament de

les Illes insta l’Institut de la Dona a crear un observatori del

sexisme en la publicitat d’ofertes de treball. L’observatori

públic farà cada any un informe anual amb els resultats de les

observacions i de l’evolució de les mateixes i aprovarà un

protocol d’actuacions en el cas d’anuncis que vulnerin la

igualtat de condicions d’accés, o siguin clarament sexistes en

la seva publicació i que inclourà una comunicació a l’empresa

que oferta el treball i a l’empresa que suporta la publicitat.

Aquesta és la nostra proposta.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam al torn de fixació de

posicions. Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i

Els Verds té la paraula el Molt Honorable Diputat Sr. Miquel

Ramon i Juan.

(S'escolta una veu que diu: “encara no”)

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies per la titulació que

m’atribueix. Simplement des del nostre grup per dir que donam

suport a aquesta proposició del Grup Parlamentari Socialista i

que ha estat tan brillantment argumentada i amb tanta

informació com ha facilitat la Sra. Garcia i Querol. Per tant,

estàvem ja d’acord amb el plantejament i després a la

intervenció encara més. No tenim res a afegir a allò que ja s’ha

dit aquí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputada Maria

Antònia Vadell i Ferrer.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup PSM-Entesa

Nacionalista compartim l’exposició que ha fet la Sra. Garcia

Querol i lamentam que avui en dia encara a les nostres illes se

produeixin aquests fenòmens, per dir-ho de qualque manera. La

Sra. Querol ha donat algunes xifres i ha posat alguns exemples

dels tipus d’anuncis que surten en els mitjans de comunicació

quan se demanda personal per fer feina. I el que no ha dit,

supòs que per prudència, però crec que val la pena remarcar-

ho, que en molts d’aquests anuncis a més a més quan se

demanda personal femení han de tenir bona presència. La qual

cosa és una càrrega afegida perquè no tothom té aquestes

qualitats per poder accedir a un lloc de feina.

Dir que la proposició no de llei proposa que l’Institut de la

Dona creï un observatori. Jo crec que és una proposa molt

adequada perquè l’Institut de la Dona té moltíssimes

d’atribucions i molts de camps per fer feina. Aquest no ha estat

tocat, és vera que fa una tasca important quant a la

discriminació i en els temes de violència domèstica, la qual

cosa també compartim, però no només s’ha de seguir en aquest

camp, sinó que hi ha moltes altres classes de discriminacions i

moltes altres classes de diferències que encara no estan

superades. Malauradament la igualtat d’oportunitats i la igualtat

de tractament dels dos sexes encara està lluny d’assolir-se, per
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això s’han d’anar donant passes una rera l’altra, sense descuidar

cap ni un dels camps. 

Creim que l’Institut de la Dona té els mitjans suficients i té

les competències suficients com per fer-se’n càrrec i

consideram que s’hauria de posar en aquesta feina ja que

contribuiria a eliminar un d’aquests greuges que encara s’estan

patint, sobretot de cara a la imatge que se dóna en aquests

temes. Hem parlat moltíssimes vegades d’eliminar barreres,

hem parlat d’eliminar el llenguatge sexista, de promoure dins

les escoles una educació no sexista, però aquest tema la veritat

és que se toca poc i és un camp que dóna molta feina per fer.

Per tant, ja sense més intervenció, anunciar que donarem

suport als 3 punts d’aquesta proposició no de llei i desitjam que

tengui el suport unànime d’aquesta cambra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sra. Maria Binimelis

i Amengual.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

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

evident la preocupació que tenim tots els grups pel que fa

referència a l’ús no sexista en les publicacions d’ofertes de

treball, com bé ja ens vàrem pronunciar en la Comissió

d’Assumptes Socials a la proposició no de llei 775/05 del Grup

Parlamentari Socialista.

Pel que fa referència a l’exposició de motius de la seva

proposició no de llei, que fa referència a la situació laboral de

la dona, dir-li que des de l’any 2001 a l’any 2003 l’atur femení

va tenir un increment brutal, un 66%. S’havia passat de 12.700

dones l’any 2001 que estaven en situació de recerca de feina,

a 21.000 l’any 2003 en la mateixa situació. La taxa d’atur

femení va passar d’un 8,28% a un 11,68% l’any 2003.

Afortunadament la tendència està canviant, actualment a la

nostra comunitat tenim la taxa d’ocupació femenina més alta de

tot l’Estat espanyol, un 47,5%. Aquesta tendència també es

manté per a l’any 2005, són dades oficials de l’Institut Nacional

d’Estadística, segons l’enquesta de població activa feta per a

l’any 2004.

Estam totalment d’acord que encara hi ha un substrat social

que determina que hi ha feines per a dones i per a homes. Però

també la tendència està canviant, a la nostra Universitat cada

vegada hi ha més dones que acaben carreres universitàries i si

tan vols, amb millors notes que els seus companys i de cada

vegada més en carreres tècniques. Però això no és suficient i

per això se fa feina des de l’Institut de la Dona, juntament amb

la Universitat per canviar aquests estereotips. 

En referència a la publicitat no sexista de les ofertes de

treball s’està fent una bona feina conjunta entre l’Institut de la

Dona i el SOIB, estan duent a terme uns bons fruits. Tots els

funcionaris del SOIB ja tenen un fulletó explicatiu per eradicar

el llenguatge sexista de les ofertes de treball. Si quan una entitat

oferta una publicitat formativa no manté la igualtat

d’oportunitats, es posen en contacte amb l’empresa oferidora

per tal de canviar el llenguatge de la seva oferta formativa. Ens

consta que en qualsevol denúncia sobre publicitat sexista es

remet a l’Instituto de la Mujer que depèn del Ministeri de

Treball i Assumptes Socials i que té un observatori de

publicitat.

En relació a qualsevol tipus de discriminacions laborals,

quan arriba una denúncia a l’Institut Balear de la Dona es

remesa a l’òrgan competent perquè actuï en conseqüència, en

aquest cas l’Inspecció de Treball. 

A l’article 30 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de

desembre, de mesures de protecció integral contra la violència

de gènere, diu entre altres. Primer, se constituirá el

observatorio estatal de violencia sobre la mujer, como órgano

colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, al que corresponderá el asesoramiento, evaluación,

colaboración institucional, elaboración de informes y estudios

y propuestas de actuación en materia de violencia de género.

Segundo, el observatorio estatal de violencia sobre la mujer

remitirá al Gobierno y a las comunidades autónomas, con

periodicidad anual, un informe sobre la evaluación de la

violencia ejercida sobre la mujer en los términos a los que se

refiere el artículo 1 de la presenta ley. Tercera,

reglamentariamente se determinarán sus funciones, su régimen

de funcionamiento y su composición, en la que se garantizará

en todo caso la participación de las comunidades autónomas,

las entidades locales, los agentes sociales, las asociaciones de

consumidores y usuarios y organizaciones de mujeres con

implantación en todo el territorio del Estado, así como las

organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Per tant, Sra. Diputada, nosaltres consideram que la creació

de l’observatori del sexisme en la publicitat d’ofertes de treball

s’hauria duplicar recursos i esforços, per considerar que aquest

aspecte pot estar inclòs dins l’observatori estatal de violència

sobre la dona, article 30 de la Llei Orgànica 1/2004, de 8 de

desembre, com ja he dit abans, de mesures de protecció integral

contra la violència de gènere. Per tant, nosaltres no li podem

votar a favor perquè consideram que ja està suficientment

regulat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contradiccions el grup

proposant pot fer ús de la paraula per un temps de 5 minuts.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Agrair als dos grups que donaran

suport a aquesta proposició no de llei, Esquerra Unida i el

PSM, les seves paraules. I efectivament no he fet referència que

a més en el cas de les dones es demana en molts casos bona

presència. Es veu que els homes poden anar a treballar sense

rentar, sense afaitar, o sense vestir adequadament perquè només

se demana en el cas de les dones. I de fet un poc sí és així, que

les dones a l’hora d’anar a treballar se’ls demana millor

presència que els homes, que en molts casos són més deixats,

no tots, en alguns casos.
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Sra. Diputada, vostès governen, tenen els mitjans, tenen les

competències, tenen escrits els objectius i diuen que no votaran

aquesta moció. Deixi’m que li digui algunes coses. Potser que

sigui preocupació de tots els grups, però la preocupació es

demostra com l’acció, caminant, tirant per cap endavant,

perquè la preocupació interna no serveix per res. Avui és un dia

molt important per demostrar públicament que els diputats i

diputades d’aquestes illes estan preocupats per una situació real

en els mitjans de comunicació, que no és culpa només dels

mitjans de comunicació, sinó que també és culpa dels propis

empresaris que demanden d’una determinada manera. Aquesta

translació pública ja no es farà i crec Sra. Diputada que en

aquests temes hauríem d’estar d’acord perquè el trasllat públic

que se’n fa d’un Parlament d’acord unànime envers la denúncia

d’una situació, no és el mateix que es fa quan determinats grups

estan sistemàticament en contra dient aquelles coses tan velles

de “ja es fa, és competència d’un altre, ja ho estam fent, no hi

ha doblers, ja ho tenim programat”. Això és treure-se les puces

de sobre.

Avui es requeria una posició ferma de tots els grups en

contra d’aquestes situacions. Miri, vostè fa una falAlàcia, que jo

per molt que des de la Conselleria de Treball es digui en aquest

Parlament moltes vegades, no és certa. Primera cosa, de l’any

2001 a l’any 2003 parla de taxa d’atur, de l’any 2003 per

endavant parla de taxa d’ocupació. El que no diu vostè és que

de l’any 2001 a l’any 2003 també la taxa d’ocupació de les

dones era la més alta d’Espanya, això no ho ha dit. I comparar

la taxa d’atur d’un període i la taxa d’ocupació d’un altre és

una falAlàcia o un error, una de les dues coses. Però com que es

repeteix constantment per part de la Conselleria de Treball i

dels diputats d’aquesta cambra, jo consider que és un error

intencionat per confondre l’opinió pública. Jo havia dit

d’entrada ja que això és habitual en aquest país des de què hi ha

democràcia, perquè abans Franco a les dones no les tenia

comptabilitzades com a demandants d’atur. Però des de què hi

ha democràcia les dones s’han apuntat a l’atur quan més

ocupació hi ha, no a l’inrevés. Quan més ocupació hi ha la dona

surt de ca seva i diu ara vull treballar, quan no hi ha ocupació

són els homes que recorden que quan hi ha un sou ha de ser el

de l’home el que es guanya a la casa i les dones ens quedem a

casa nostra i diem que sigui l’home que treballi. I vostè Sra.

Diputada sap que això és veritat i ho pot comprovar en molts

domicilis d’aquestes cases.

Per tant, dir-me que entre l’any 2001 i 2003 hi ha més

dones a l’atur, vol dir que la política en el pacte de progrés en

aquesta matèria va ser adequada, perquè com a mínim les dones

varen aflorar en el mercat de treball, es varen apuntar a cursos

de formació ocupacional, es varen fer iniciatives perquè les

dones s’apuntessin i se sentissin actives professionalment, cosa

que ara comença a passar menys. Per tant, que quedi clar que

la taxa d’atur és una cosa i la taxa d’ocupació és una altra. Dir

i comparar les dues coses és un error, que per molt que es

repeteixi no deixa de ser un error.

Que hi ha més dones que acaben les carreres, naturalment

que ho sé. Miri, jo fa 20 anys que vaig acabar la carrera i ja

érem a la par estudiant economia, érem tantes dones com

homes, jo diria que una mica més de dones que homes. Però ha

pensat vostè que passa amb una dona jove, titulada en

enginyeria superior industrial, per exemple, que es vol casar i

vol tenir fills i que surt al mercat de treball a buscar feina?

Vostè ha trobat algun anunci que vagi dirigit a una dona amb

aquestes condicions a la premsa? Vostè l’ha trobat? Idò no, no

hi ha anuncis i tampoc no hi ha feina. No és que estudiïn, que

estudien ja ho sabem, és què fan després d’estudiar? On

treballen aquestes dones que han estudiat tantes carreres

universitàries? 

L’únic lloc allà on no hi ha discriminació d’entrada Sra.

Diputada és a l’administració. Els que accedeixen a

l’administració són un número del carnet d’identitat i tot això,

jo que he fet tribunals, li puc dir que existeix a l’hora de fer

entrevistes, a l’hora de corregir exàmens, a l’hora d’accedir a

determinats llocs de feina. No és el mateix una dona passant un

tribunal de bombers, que una dona passant un tribunal

d’auxiliars de clínica per al geriàtric. No és el mateix i vostè ho

sap, també fins i tot a l’administració. Tot i així, hi ha molt

poques dones a l’administració que fan carrera professional,

molt poques, això és una realitat i no perquè les dones no

vulguin, sinó perquè hi ha alguns homes que s’encarreguen de

què això es perpetuï en el temps.

Què ho fan a Madrid? Molt bé Sra. Diputada, però que jo

recordi, aquí és el Parlament de les Illes Balears, que jo recordi

i que jo recordi nosaltres tenim un Institut de la Dona. I que jo

recordi l’Institut de la Dona, i ja li ho he recordat, té aquests

objectius entre els seus objectius prioritaris per a aquest

període. Per què idò té aquests objectius l’Institut de la Dona

si després vostè me diu que ja ho fan a Madrid? Crec que, com

li he dit, és una manca d’acció al respecte d’una qüestió en la

que totes les dones diputades hauríem de ser especialment

sensibles i tots els homes diputats en aquestes alçades també

haurien d’haver après ja a ser especialment sensibles, sobretot

per a la imatge externa que donem des del Parlament de les

Illes Balears.  Sra. Diputada, això és una iniciativa que no costa

ni una pesseta, només demostra a la societat que el Parlament

està preocupat perquè en els diaris no es demanin chicas para

todo, incluída la cama, per exemple, m’entén? 

Per tant, com que aquesta situació s’està produint i vostès

votaran en contra, una vegada més veurem qui està realment

fent accions en favor de què no hi hagi discriminacions sexistes

a la premsa, en els anuncis, en les ofertes i finalment en l’accés

el treball i qui no està preocupat, o la preocupació només li

queda d’una forma interna. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passarem a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, vots en contra 8, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:
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En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

3263/05.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3454/05, presentada

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a parcs eòlics a Mallorca.

Tot seguit passam al darrer punt de l’ordre del dia

consistent en la proposició no de llei RGE núm. 3454/05 del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, sobre parcs eòlics

a Mallorca. Per tal de defensar-la intervé l’Hble. Sra. Maria

Antònia Vadell i Ferrer per un temps de 10 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

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

nombroses ocasions des del PSM hem manifestat el nostre

interès per a l’impuls de les energies renovables, tan energia

eòlica com solar. Per tant, no cal dir que vàrem veure amb bons

ulls quan se va anunciar la iniciativa de GESA per dur a terme

la instalAlació d’un seguit de parcs eòlics a Mallorca, en total

15. En el nostre parer ja era hora que les empreses de

producció d’energia apostessin de forma clara per les energies

renovables. No obstant, creim que s’han de cercar les

ubicacions adequades, a fi que els aerogeneradors provoquin

els mínims impactes sobre el paisatge i sobre el medi ambient.

D’aquests 15 parcs eòlics que proposa GESA instalAlar a

Mallorca, la majoria d’ells estan situats a zones d’alt interès

natural, afecten espais naturals o d’elevat interès paisatgístic.

La meitat d’aquests parcs eòlics estan situats dins ANEI i els

altres estan situats dins zones rurals d’alt interès paisatgístic.

Dins els ANEI, hem de recordar que són inedificables i que són

els espais que estan més protegits pels espais naturals. I fins i

tot alguna d’aquestes zones allà on hi ha previst instalAlar

aquests parcs eòlics estan declarats ZEPA per les directives

europees. Els municipis afectats per aquestes instalAlacions són

la comarca del Llevant amb els municipis d’Artà, Sant Llorenç,

Santa Margalida, Petra, Manacor, Felanitx, Campos i Santanyí.

Nosaltres des del PSM, com he dit abans, sempre i des de

fa molts d’anys hem estat d’acord i ho hem manifestat així, que

les energies alternatives són les que han de “salvar” o “ajudar

a salvar” el medi ambient. A més recordem que el Protocol de

Kyoto que ara s’ha firmat i està tan damunt fulla, el que

recomana és reduir emissions, i apostar per l’estalvi, i

l’eficiència energètica i, lògicament, aposta per les energies

renovables. Aquesta és una bona iniciativa.

Ara bé, nosaltres pensam que potser aquests punts on estan

prevists aquests parcs eòlics no són els més adequats per

l’impacte que donen, i s’haurien d’estudiar noves ubicacions o

s’haurien d’esgotar totes les possibilitats de noves ubicacions

que sobretot poguessin ocupar espais que estan especialment

degradats, polígons industrials o altres on ja hi ha una

intervenció humana que sigui irreversible, o que no espanyi

nous espais. És per això que a la proposició no de llei que

presentam no deim que no es facin aquests parcs eòlics, sinó

que, tot al contrari, suggerim, demanam, proposam que

s’estudiïn noves ubicacions perquè la instalAlació d’aquests

parcs eòlics que faran per una banda un benefici al medi

ambient no suposi un impacte ambiental i visual greu a unes

zones que ja en queden poques i que són pràcticament les

úniques zones amb interès mediambiental i paisatgístic que

queden a la zona de la comarca de Llevant.

És per això que demanam a les diputades i als diputats

d’aquesta cambra el seu vot favorable perquè es facin aquests

estudis de nova ubicació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per fixar posicions té la paraula, per

part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds,

l’Hble. Sr. Miquel Ramon i Juan.

Ah, perdó. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Sra. Patricia Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Señoras diputadas, señores

diputados, bien, cuando nuestro grupo entró esta proposición

no de ley presentada por el PSM, bueno, en cuanto a la

exposición de motivos nosotros estamos totalmente de acuerdo

que es muy importante y es necesario llevar a cabo políticas

energéticas sobre todo a través de conseguir más energía eólica

que, como todo el mundo sabe, es una energía limpia y una

2energía que permite la disminución del CO  en el ambiente.

Por lo tanto nosotros en un principio siempre hemos

apostado por la energía eólica, como he dicho, y cuando vimos

en el Plan energético la construcción de 15 parques eólicos,

bueno, en primer lugar he de decir que desde nuestro punto de

vista son exagerados porque para poder construir un parque

eólico es necesario que haya unos flujos de viento determinado.

No se puede instalar un parque eólico en cualquier sitio; para

eso hay unos estudios previos donde se determina dónde hay

más posibilidades de que haga viento. En la actualidad, y para

poner un ejemplo, el único parque eólico que tenemos en

Baleares está en Maó, y justo está en una zona en donde existe

el mayor flujo de viento en toda la isla de Menorca, y Menorca

ya es una isla que de por si se caracteriza por el viento que

tiene. Por lo tanto ya partimos de la base que 15 parques

eólicos a nosotros nos parece que no va a ser posible, puesto

que no hay 15 lugares en Mallorca donde existan esos flujos de

viento necesarios y apropiados para que un parque eólico tenga

en rendimiento suficiente para llevarlo a cabo.

¿Qué ocurre? Que partiendo de esta premisa de que un

parque eólico no se puede instalar en cualquier sitio,

seguramente vamos a pensar que se ha hecho un estudio de esos

flujos de viento y que coinciden en determinadas zonas que son

ANEI o que son ZEPA. Entonces, claro, es difícil poder

compaginar en algunos casos lo que es el impacto ambiental,

que no és tanto ambiental sino que es un impacto visual, un

impacto ambiental no produce un parque eólico sino que es

más bien un impacto visual; ¿qué ocurre?, que si nosotros

partimos de la base que los estudios determinan que son en esas

zonas en donde se lleve a cabo el suficiente viento para poner

en marcha los parques eólicos, entendemos que si es el sitio

que hay no se puede modificar el sitio. Lo que sí entendemos

es que quizás 15 parques eólicos desde el principio son

exagerados.
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Nuestra posición en cuanto a esta proposición no de ley,

claro, teniendo en cuenta que no aclara mucho el concepto de

-además- impacto visual grave, claro, para algunos

efectivamente puede ser un impacto visual grave ver los

molinos de viento funcionando, pero para otros, y le pongo un

ejemplo, hay zonas de Castilla donde existen quilómetros de

parques eólicos y, bueno, forma parte de un paisaje, es un

paisaje muy sui generis pero existe, está ahí, e incluso es

llamativo, incluso hay una especie como de interés por conocer

lo que es un parque eólico de esas condiciones. Por lo tanto

teniendo en cuenta que no vemos muy claro el hecho de decir

“vamos a instalar un parque eólico aquí que no es una zona

ANEI, o es una zona ZEPA, y podemos colocarlo allá”, sino

que son unas condiciones muy específicas las que se tienen que

reunir para poder instalar un parque eólico, pues en este caso

nuestro grupo se va a abstener porque entendemos que desde

un punto de vista de impacto visual grave puede ocurrir que se

pueda entender así y que a nivel, sobre todo tenemos la

polémica en Mallorca del tema del turismo, ¿no?, que el turista

pueda pensar que, bueno, que es un impacto visual grave el

hecho de ver un parque eólico, y desde nuestro punto de vista

entendemos que hay que apostar por energías como la eólica,

donde se produce una energía muy superior a la que incluso

actualmente se hace a través de lo que son turbinas de petróleo

o de carbón, y que es necesario ir implantando un sistema

energético como el eólico, aun cuando entendemos que 15

parques eólicos son exagerados, al menos de un principio,

porque no llegará a tener una producción tan alta para lo que

supondrá sobre todo el coste de lo que es la implantación de

todo lo que son los molinos, y además el impacto que

representa para lo que es la isla de Mallorca.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula l’Hble. Sr. Gaspar Oliver i Mut.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo vull

començar dient, per a la tranquilAlitat de les senyores i els

senyors diputats, que amb l’acord que va prendre el Govern

balear, núm. 7911 de dia 23 d’abril del 2004, acord que es va

publicar al BOIB de dia 8 de maig del 2004, des d’aquest

moment el Govern disposa, idò, dels mecanismes per vetllar

perquè els espais inclosos a totes les llistes, tant siguin LIC com

ZEPA, no es deteriorin, inclosos també aquells espais i aquelles

llistes de l’acord del Consell de Govern de dia 28 de juliol del

2000 que va fer el pacte de progrés, encara que no es va

publicar al BOIB; sí que es va enviar a BrusselAles i a Madrid

però no publicat al BOIB, però l’acord que he esmentat abans

de dia 23 d’abril del 2004 recull aquelles llistes i a més les

amplia.

He de dir també que fins que es faci l’aprovació definitiva

de les llistes LIC i ZEPA s’aplica el règim jurídic de protecció

que està recollit a l’article 6, als apartats 2, 3 i 4, de la directiva

Hàbitat 92/43, amb l’informe de la Direcció General de

Biodiversitat i de la Comissió Balear de Medi Ambient.

He de dir que els projectes d’instalAlació de parc eòlics

necessiten sempre els estudis d’impacte ambiental que

establiran o no la viabilitat del projecte, i he de recordar que el

mes de maig, aquest mes de maig, dia 17, aquest parlament va

aprovar la LECO, que en el seu títol quart, de la xarxa

ecològica europea Natura 2000, a l’article 39 desenvolupa, idò,

l’avaluació de repercussions en aquests territoris. 

Però vull recordar també a les senyores i als senyors

diputats que el Pla director sectorial energètic que va aprovar

el pacte de progrés la passada legislatura proposa la instalAlació

de 75 megavats d’energia eòlica, proposta amb què el Partit

Popular, el Grup Parlamentari Popular, està d’acord, i amb què

el Govern està d’acord perquè així es manté i així no s’ha

modificat. Vull recordar també que aquest, a pla director sector

sectorial, s’hi acompanya el mapa eòlic, que assenyala on hi ha

el recurs, però que el Pla director sectorial i el mapa eòlic es

limiten només a això, és a dir, diu on hi ha el recurs però no diu

on es poden instalAlar parcs eòlics i on no es poden instalAlar

parcs eòlics. 

S’ha fet esment aquí també que a Menorca, en Es Milà,

s’està construint el parc eòlic i l’únic que hi ha en aquests

moments a Balears, i he de recordar que Es Milà no només és

ANEI sinó que és ANEI, és LIC i és ZEPA. Bé, el Consell de

Menorca el que fa en aquests moments en referència als parcs

eòlics és esperar; quan han hagut de redactar i han aprovat el

Pla territorial de Menorca, quan es refereixen a aquests extrems

diuen que volen esperar a veure quin és realment l’impacte que

produirà aquest parc eòlic; és a dir, estan per tant a l’espera de

veure quin serà realment l’impacte i no només sobre els papers.

És evident i jo crec que tots estam a favor de les energies

renovables, jo no crec que hi hagi ningú que no hi pugui estar

en aquests moments perquè són menys contaminants, però

també s’ha de dir que els parcs eòlics poden suposar un impacte

visual fort. D’aquí, idò, que nosaltres pensam que haurem de

ponderar la conveniència o no de cada un d’aquests parcs en

funció del fet que hi hagi o no impactes negatius sobre el medi

ambient i el paisatge.

Jo també he de dir que aquesta proposta de GESA, bé,

pareix que és una proposta, però no hi ha constància d’aquesta

proposta dins el Govern. 

Crec que aquest és un tema que ens preocupa a tots, i al

Grup Parlamentari Popular ens preocupa moltíssim el tema dels

parcs eòlics, estam a favor que s’instalAlin aquests 75 megavats

en energia eòlica, però al mateix temps ens preocupa on es faci

aquesta mateixa instalAlació, però creguin-me que no volem

tampoc tancar les portes a la possibilitat dels parcs eòlics, i

aquests parcs eòlics, com molt bé s’ha dit, s’han d’instalAlar allà

on poden ser una mica rendibles. Fins i tot es diu que dins el

mapa eòlic l’únic rendible que hi pot haver és el que es fa en Es

Milà, que als altres no arriba la intensitat del vent, ni en

freqüència ni en dies, per poder ser rendibles, però així i tot

pensam que alguns s’han de dur a terme. I això és el que pensa

el Partit Popular, i pens que també és allò que devia pensar el

pacte de progrés quan va aprovar el Pla director sectorial que

fixava aquesta proposta de 75 megavats en energia eòlica però

sense dir on. Per tant nosaltres estam més a l’espera que es

puguin analitzar cada un d’aquests projectes, o els projectes, i
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en funció dels informes d’impacte ambiental pens que hauran

de ser unes decisions molt acurades, molt estudiades,

consensuades al màxim, però creguin-me que pensam

honestament que avui dir per endavant no a l’energia eòlica

dins una ANEI pensam que és dir no a l’energia eòlica.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions el grup proposant

pot fer ús de la paraula per un temps de 5 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que s’ha entès perfectament

per on anava la proposta del PSM. És una proposta preventiva,

ja que efectivament no hi ha una ubicació definitiva d’aquests

parcs eòlics. De totes maneres jo voldria recordar que a més de

l’impacte visual, que és evident, també hi ha un impacte

ambiental, ja que aquests molins tenen unes pales que fan un

diàmetre d’entre 80 i 85 metres, però també tenen una base

enorme, la base d’aquests molins ocupa 1.600 metres quadrats,

i si es fan aquests molins a zones especialment delicades, això

implica que també s’hauran de fer uns camins d’accés, la qual

cosa implica un impacte ambiental sobre la zona important.

Voldria recordar a les senyores i els senyors diputats, que

ho coneixen perfectament, les característiques de la Serra de

Llevant. La Serra de Llevant és una continuació de petites

elevacions que no tenen una continuïtat. Jo només perquè es

facin una idea de l’impacte que poden tenir les instalAlacions

sobre els petits pugets, els recordaria o els faria recordar..., o

els demanaria que pensassin en Randa, i allà no hi ha molins

sinó que hi ha antenes, només, a veure si els instalAlacions que

hi ha damunt el puig de Randa són molt plantoses, allà damunt,

o si hi fan molta...; fan un servei, evidentment, però...,

l’impacte que fan, l’impacte visual que fan.

Aquesta proposta nostra no va en absolut, Sr. Oliver, no

nega en absolut la possibilitat d’energia eòlica, no deim no a

l’energia eòlica a les ANEI; simplement com a proposta

preventiva demanam que dins les possibilitats que hi hagi se

cerqui la millor ubicació possible, la menys impactant, i ara hi

som a temps, no hem de fer les coses quan ja estan fetes, no

hem de demanar que es llevin els molins quan ja estiguin

posats, sinó simplement que se cerqui la ubicació més adequada

i la ubicació que generi un menor impacte ambiental i visual

possible.

No sé si llevant “nova ubicació” es podria intentar que

aquesta proposició fos acceptada, perquè la proposició no de

llei concretament diu: “El Parlament de les Illes Balears insta

el Govern de les Illes Balears a proposar una nova ubicació

dels molins per a la generació d’energia elèctrica on no suposin

un impacte ambiental i visual greu”. Si aquesta “nova ubicació”

s’ha de llevar i que digui “una ubicació dels molins per a la

generació d’energia eòlica on no suposin un impacte ambiental

i visual greu”, si fos possible consensuar aquesta nova redacció

nosaltres creim que tendria uns efectes positius, ja que alertaria

l’empresa o les empreses que ho han de fer i sobretot

demostraria una sensibilitat del Parlament envers aquest tema,

que és important. 

I sobretot repetesc que no ens negam en absolut a l’energia

eòlica, perquè és una de les pretensions i és una de les

reivindicacions que feim des del nostre partit des de fa

moltíssim de temps, perquè ho consideram positiu i perquè les

energies alternatives són les que haurien de ser les majoritàries

i les que garanteixen el futur de l’ambient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Entenc que proposa una

modificació de la proposició no de llei...

LA SRA. VADELL I FERRER:

Propòs als grups que si llevant una paraula hi estan d’acord,

llavors estaríem disposats a llevar-la.

EL SR. PRESIDENT:

Si els pareix podríem tallar un minut...

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Miri, a mi em basta un segon. No és

llevar l’article, perquè la proposició no de llei diu: “...el Govern

balear a proposar...”, i el Govern balear no ha de proposar cap

ubicació en aquests moments. És a dir, aquí hi ha un estudi, hi

ha una proposta, no sabem què és, de GESA, que no ha tengut

entrada dins el Govern, i el Govern no ha de proposar cap

ubicació a ningú.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant entenc que no està d’acord amb el fet que es faci la

modificació, i per tant passaríem a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; vots en contra, 9; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En conseqüència queda rebutjada la Proposició no

de llei 3454/05.

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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