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LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, Rosa Maria Alberdi per Valentí Valenciano.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Francisco Molina sustituye a Carme Feliu.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Pregunta RGE núm. 1712/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a recinte firal de Manacor.

I.2) Pregunta RGE núm. 1713/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a recinte firal de Palma.

En relació al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en el debat de les preguntes RGE núm. 1712, 1713
i 1706, el Govern ha presentat l’escrit RGE núm. 3205/06,
mitjançant el qual solAlicita l’ajornament de les preguntes de
referència, ja que el conseller de Comerç, Indústria i Energia no
pot assistir a la comissió per trobar-se fora de l’illa.

Per tant passam al segon punt de l’ordre del dia, consistent
en les proposicions no de llei RGE núm. 4639/05 i 1957/06.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 4639/05, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a compliment d'horaris
comercials.

Per tal de defensar la Proposició no de llei RGE núm.
4639/05, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compliment d’horaris comercials, intervé l’Hble. Sra. Patrícia
Abascal per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Señoras diputadas, señores
diputados, presentamos una proposición no de ley en la que se
plantea la necesidad de llevar a cabo una inspección más
intensiva en referencia a dos temas: horarios comerciales e
inspecciones laborales que se llevan a cabo en los
establecimientos comerciales.

¿Por qué presentamos esta proposición no de ley? Bueno,
porque es un hecho evidente que el comercio en nuestras islas
es uno de los principales sectores que existen. De hecho hay un
informe elaborado por el Ministerio de Comercio en el que dice
que somos la comunidad que mayor número de
establecimientos comerciales tenemos por habitante; de hecho
tenemos una media de 19,69 establecimientos por cada 1.000
habitantes, lo que supone 4,69 puntos por encima de la media
nacional y en total representamos el 31% de los
establecimientos a nivel de Baleares, a nivel del país. Por lo

tanto es un hecho evidente que el sector del comercio es una
actividad muy presente y muy importante en nuestras islas.

Y lo que está sucediendo sobre todo en la isla de Mallorca,
y más concretamente en Palma, es que hay un incremento muy
importante de establecimientos comerciales que están dirigidos
por personas de nacionalidad china; no es que nosotros
tengamos en absoluto nada en contra de estas personas ni de
que ellos se establezcan en los comercios, pero sí es que no
respetan en la mayoría de los casos a lo que la Ley de comercio
de las Illes Balears hace referencia sobre el cumplimiento de
los horarios comerciales. Según el artículo 18 de la ley se
establece que el máximo de horas que puede permanecer
abierto un establecimiento comercial son 72 horas a la semana,
de las cuales no puede haber más de 12 horas continuas el
establecimiento abierto. Pues bien, estos establecimientos no
cumplen con este artículo y la mayoría de ellos permanecen
varias horas más abiertos, lo que crea un conflicto sobre todo
con aquellos comerciantes que sí que respetan este artículo y
que además, incluso, también respetan el artículo 20 sobre las
aperturas en domingos y festivos, que por parte de los pequeños
y medianos comerciantes se lleva a cabo su cumplimiento
estricto y, sin embargo, esos establecimientos no lo cumplen.

Cuando se elaboró la Ley de comercio y se establecieron
estas franjas horarias y estos límites de apertura, se hizo
básicamente buscando que el pequeño y mediano comerciante
pudiera disponer de tiempo libre, ya que la mayoría de ellos
son regentados por los dueños o por las familias, y por lo tanto
un hecho que es además un hecho importante para que puedan
perfectamente compaginar la vida laboral con la vida más
familiar, pues por parte de determinado personal no se está
cumpliendo. 

Por lo tanto nosotros presentamos esta proposición no de
ley, planteada por un sector importante de comerciantes que no
quiere que esto se pueda llegar a convertir en un conflicto
social, y nos solicitaron que presentáramos una proposición no
de ley en la que en el primer punto pidiéramos precisamente
que se lleven a cabo las acciones oportunas, que pueden ser a
través de incrementar el número de inspecciones, para que
precisamente se puedan cumplir los artículos 18 y 20 de la Ley
de comercio de las Illes Balears.

En cuanto al segundo punto de la proposición no de ley me
gustaría solicitar..., ha habido un error al transcribirla en el que
pone que “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears”; ha sido un error, o sea, el Parlament de les
Illes Balears debe instar al Govern de l’Estat. ¿Por qué?,
porque el tema de las inspecciones en contrataciones laborales
es un tema que pertenece y que es del Ministerio de Trabajo y
por lo tanto es competencia exclusiva suya. Sí que es verdad
que a veces se ha pedido, se ha solicitado que incluso pueda
haber una especie de convenio o colaboración entre inspectores
de la Conselleria de Trabajo del Govern balear y de la
Conselleria de Comerç del Govern balear para que cuando se
detecten infracciones como puede ser todo el tema de la
contratación laboral, se pueda hacer un informe y pasarlo
siempre al Ministerio de Trabajo, que es al que corresponde.
¿Y por qué?, porque también se han detectado en estos
establecimientos irregularidades en el tema de la contratación
laboral, y lo que está claro y simplemente por cuestión de
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democracia y de igualdad es que todos, todos los ciudadanos
tengan que respetar la misma normativa y todos tengan que
cumplir los mismos requisitos a la hora de poder establecerse
y a la hora de poder regentar cualquier tipo de negocio.

Por lo tanto, como he dicho con anterioridad es una
proposición no de ley que esperamos que sea aprobada, en la
que instamos a que se puedan llevar a cabo acciones más
contundentes tanto desde la conselleria con el tema de los
horarios comerciales, como desde el Ministerio de Trabajo en
cuanto a las contrataciones laborales, y así poder resolver un
problema que a día de hoy existe y que desde luego no sería
conveniente para nadie que pudiera ir en aumento.

En cuanto al tercer punto del orden del día, perdón, de la
proposición no de ley, lo que planteamos es que se informe,
pasados los seis meses, de los resultados obtenidos para poder
hacer un seguimiento de que esta proposición no de ley se lleva
a cabo y se cumple.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Miquel
Rosselló per un temps de 10 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
senzillament per part del meu grup vull donar suport a aquesta
proposició no de llei que senzillament exigeix el compliment de
la legalitat vigent i, bé, no crec que calgui afegir molt a allò que
ha argumentat la diputada que m’ha precedit en l’ús de la
paraula.

Pel que fa al tema laboral desgraciadament l’entrada del
nou govern del Partit Popular a les Illes va desmuntar l’acord
que a la pràctica hi havia anteriorment entre Inspecció de
Treball i Conselleria de Treball que facilitava poder fer
aquestes feines, però ara ja no és així. Per tant s’haurà d’instar
el Govern central perquè doni instruccions a la Inspecció de
Treball.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. El Sr. Pere Sampol, per part del Grup
Parlamentari PSM.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, per anunciar el suport a aquesta
proposició no de llei presentada pel Grup Socialista.
Efectivament s’està produint des de ja fa un parell d’anys i amb
una situació que està augmentant cada per una part
l’incompliment de la Llei de comerç en el que fa referència al
compliment dels horaris i també dels festius, sobretot per part
de comerços de ciutadans estrangers, i paralAlelament s’està
produint també una conculcació dels drets laborals dels

treballadors contractats, i dic contractats quan estan contractats,
per aquests comerços. Per una banda hi pot haver un
desconeixement de la normativa del nostre país i, per altra
banda, hi pot haver una certa picaresca que les administracions
competents han de combatre.

Per tant ens pareix adequat instar les dues administracions
competents a incrementar la seva tasca d’inspecció, que
paralAlelament tal vegada no seria contraproduent que es fes
una petita campanya informativa dirigida a aquests nous
comerços per informar-los de les obligacions legals que
comporta l’activitat comercial a les Illes Balears. En tot cas
creim que aquesta proposició és oportuna i li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Popular té la paraula
el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no
entrarem a discutir en aquests moments, en aquest debat
d’aquesta proposició no de llei, sobre la importància del
comerç, que tots hi coincidim, ni tampoc sobre la Llei
d’ordenació de les activitats comercials d’aquestes illes que,
bàsicament, també tots els grups parlamentaris vàrem estar
d’acord amb la seva aprovació, tret d’algunes petits
discrepàncies a uns articles molt concrets.

Entraré, idò, de ple dins la proposició no de llei, i en
referència a aquests establiments que estan regits -segons
paraules de la Sra. Abascal- per persones de nacionalitat
xinesa, és a dir, establiments més coneguts amb el nom
d’establiments de basar, i bé, el que proposen és que el Govern
de les Illes Balears adopti les mesures necessàries per al
compliment de l’article 18 de la Llei d’ordenació de les
activitats comercials, i jo he de dir que em sorprèn molt aquest
primer punt d’aquesta proposició no de llei, perquè si aquests
establiments de basar avui obren en diumenges i dies festius, i
obren més hores de les que preveu aquesta llei que he esmentat
abans de les Illes Balears, si ho fan -repetesc- ho fan
precisament a l’empara de la Llei Montilla. Em sorprèn molt,
idò, la contradicció del Grup Socialista Obrer Espanyol quan
fa aquesta proposta i no fa aquesta instància, no insta el seu
propi govern. La Llei 1/2004, de 21 de desembre, del Sr.
Ministre Montilla, del PSOE, del govern actual, és la que
permet, idò, que aquests establiments puguin obrir els
dissabtes, perdó, els diumenges, els festius i més de 72 hores.
Permet aquesta llei que els establiments de menys de 300
metres quadrats puguin obrir. A més he de recordar també a la
Sra. Portaveu del PSOE que el govern nostre, el Govern de les
Illes Balears ha recorregut també aquesta llei, va presentar
recurs d’inconstitucionalitat.

Pel que fa referència al segon punt, ja m’estranyava molt
d’atreviment que també s’instàs el Govern de les Illes Balears
en aquest punt. Vull entendre idò, i així ho ha dit la Sra.
Abascal, que es tracta d’un error, i que el que s’ha de fer és
instar el Govern de l’Estat, que és qui realment té i ha tengut
sempre les competències en inspecció de treball. Estam
d’acord, idò, amb aquest segon punt perquè si realment és així,
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que sigui el Govern de l’Estat, que és el que té realment les
competències, que vigili el compliment de les seves lleis on té
competència, com fa el Govern balear. El Govern balear
realitza inspeccions, no només en aquests establiments de
basar, concretament, sinó a tots els establiments comercials, i
el Govern vigila el compliment de la Llei d’ordenació de les
activitats comercials no només per aquest sector sinó per tots
els sectors i tots els establiments comercials. Ens pareix bé que
la Sra. Portaveu recordi al Govern de la comunitat autònoma,
al Govern de les Illes Balears les seves obligacions, però jo li
recoman també que recordi les obligacions de l’Estat central,
del seu govern, de fer complir les seves inspeccions. Crec, idò,
que allò que seria més adient seria adreçar aquesta proposició
no de llei al Congrés dels Diputats, i que es demanin
explicacions a qui té la competència per fer aquestes
inspeccions, ja que les competències són seves, i les
competències són de l’Estat central. Per tant jo emplaç la Sra.
Abascal perquè dirigeixi aquesta proposició no de llei al
Congrés dels Diputats.

I, miri, el Govern, en allò que fa referència al tercer punt
que vostè proposa, informarà de tots els resultats que vulgui. És
a dir, el Govern ja ho fa, el Govern informa de tot el que vostè
vulgui i de tot el que li demana, i em consta que a més així ho
fa contestant preguntes i solAlicituds de documentació.

Creguin-me, idò, senyores i senyors diputats, que jo pens
que aquesta proposició no de llei es presenta una vegada, com
moltes altres, per quedar bé; es presenta per després poder dir
que el Partit Popular l’ha votada en contra; es presenta,
senyores i senyors diputats, en definitiva per confondre l’opinió
pública, per girar la truita i donar la culpa al Partit Popular.
Com és possible que es demanin explicacions i es demani
inspecció al Govern de les Illes Balears sobre el compliment
d’una llei que és una llei del Govern central? Cregui’m, Sra.
Abascal, cregui’m que no és res personal, no tenc res personal
contra vostè en absolut, però és que està incidint una vegada i
una altra en contradiccions flagrants, contradiccions que crec,
no vull pensar que a vostè li facin fer aquests paperots, no ho
vull pensar; del que sí estic convençut és que això és un doble
llenguatge, és un doble llenguatge que està fent el Partit
Socialista Obrer Espanyol; crec que vostè fins i tot ho ha dit, ho
ha insinuat en un moment determinat quan parlava del conflicte
social que hi havia en aquests moments, i que en les converses
amb els comerciants l’havien instada a vostè a presentar
aquesta proposició no de llei, però per què no la presenta al
Congrés dels Diputats? És a dir, el seu govern a Madrid permet
amb la Llei Montilla que aquests establiments puguin estar
oberts els diumenges i els dies festius, i no em digui que no
amb el cap perquè això és així i la rept públicament a
demostrar-me el contrari, la Llei Montilla permet que aquests
comerços, aquests basars puguin obrir, establiments de menys
de 300 metres. Si no ho sap jo la inform; això és així.

I vostè per altra part després responsabilitza el Govern que
faci el compliment dels seus articles. Escolti, Sra. Abascal, això
és doble llenguatge, això és un doble llenguatge per treure una
rendibilitat política, de donar la culpa a un govern que no la té.
Insti el Govern central, insti el Govern central a retirar aquesta
llei i tendrà vigència la nostra llei, però hi ha aquesta llei que és
per damunt, la llei d’en Montilla és per damunt la nostra llei, i
allò que preval és la Llei Montilla. Jo l’inst que vostè insti el

Govern central a retirar aquesta llei Montilla, i d’aquesta
manera allò que prevaldrà aquí a les nostres illes és la llei en
què estam tots d’acord, que és la Llei d’ordenament del sector
comercial.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions té la paraula la Sra.
Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Sr. Diputado, la ley Montilla no dice
que se tienen que abrir todos los domingos y festivos y además
en establecimientos de más de 300 metros; muchos de ellos no
tienen estas dimensiones. Por lo tanto no generalice porque hay
muchos establecimientos que tienen menos de 300 metros
cuadrados y no se dice que abran todos los domingos y
festivos. Y en cuanto al tema del horario tampoco; lo máximo
son 90 horas. Aún así muchos establecimientos incumplen estas
90 horas abriendo más horario. 

Pero a día de hoy, Sr. Conseller, perdón, Sr. Diputado, no
entiendo por qué existe según usted una conselleria de
Comercio si todas las competencias son del Gobierno central.
Es decir, tenemos un conseller que se supone que tiene una área
importante como es la de comercio, con un Consell de Comerç,
con una serie de competencias, y según usted el Gobierno de
Baleares no tiene absolutamente nada que hacer ni que ver en
este tema. Sr. Diputado, yo creo que esa política de ustedes de
echar balones fuera y responsabilizar a Madrid de todo no sirve
para resolver los problemas de los ciudadanos, así de claro, y
esto es un problema que existe.

Mire, nosotros estamos instando al Gobierno del Estado a
que lleve a cabo un mayor número de inspecciones en cuestión
de contratación laboral; lo estamos haciendo porque sabemos
que se tienen que intensificar esta labora y esta tarea, y también
entendemos que la Conselleria de Comerç, a través de los
inspectores que tiene, puede y debe intensificar también la
labor que tiene de llevar a cabo inspecciones en cuanto al tema
de cumplimiento de horarios y festivos y domingos. Por lo
tanto aquí estamos diciendo que las dos administraciones se
responsabilicen más de una situación que está creando un
problema, que está creando un problema y que los ciudadanos
están pidiendo al Gobierno que a día de hoy está en esta
comunidad, que es el gobierno del Partido Popular, que lo
resuelva. Así que no me venga usted a mi ni con doble juego ni
con nada. Lo único que nosotros estamos planteando en esta
proposición no de ley es que se actúe y que se haga
consecuentemente; tanto la Conselleria de Comerç puede
hacerlo como lo puede hacer el Gobierno de Madrid. 

Por lo tanto aquí no estamos intentando decir que es que el
PP quiere votar en contra, no, pero es que ustedes lo hacen
sistemáticamente, si es que los hechos son evidentes. Es decir,
hay un problema que se está generando, además un problema
social, un problema de enfrentamiento entre comerciantes que
respetan a día de hoy la ley, tanto una como otra, tanto una
como otra, y otros comerciantes que incumplen tanto una como
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otra. Por lo tanto llega un momento en que aquí lo que se tiene
que buscar son soluciones, y fíjese si la proposición no de ley
iba con la intención de que este tema se pudiera resolver que
además no hablamos de medidas concretas, sino que decimos
que ponga las medidas oportunas y que considere la Conselleria
de Comerç para que se lleve a cabo, para que se lleve a cabo
este cumplimiento, y para que el problema se resuelva, e
instamos a que Madrid haga la mismo.

Por lo tanto, Sr. Diputado, aquí no es cuestión de que yo
tenga que hacer un papel ni dejar de hacer otro papel, ni de que
tenga digamos más capacidad o menos capacidad, que usted
dice que no es nada personal, pero reiteradamente usted
siempre recurre a lo mismo, al tema personal. Yo nunca me voy
a meter con sus atribuciones ni sus cualidades, que seguramente
tiene defectos y muchísimos, pero yo no lo voy a hacer porque
aquí estamos hablando de política, y estamos hablando de
resolver los problemas de los ciudadanos. Si el Partido Popular
se pone de espaldas a los problemas de los ciudadanos es su
responsabilidad, única y exclusivamente, pero no intenten que
seamos nosotros los responsables de su actitud de no querer
escuchar a los ciudadanos de estas islas que están diciendo que
hay un problema, y lo único que pedimos es que se respete lo
establecido en la ley, y en eso la Conselleria de Comercio tiene
mucho que decir y lo puede hacer perfectamente, y lo puede
hacer; ¿y no le da la gana de hacerlo?, pues es su problema,
será su responsabilidad. Pero lo mismo, insisto, ante esta
situación entendemos que Madrid también tiene mucho que
hacer y decir, y por eso lo instamos.

Por lo tanto, Sr. Diputado, su actitud de estar en contra de
todo es así, y es el reflejo de un gobierno que no quiere tomar
las medidas oportunas para resolver problemas, y será una
responsabilidad suya. Está claro que los comerciantes, sobre
todo en zonas de Palma, cuando vean que el Partido Popular
vota en contra de una proposición no de ley que lo único que
dice es que se cumpla la legalidad vigente pues no lo
entenderán, y serán ustedes los responsables, no nosotros. Está
claro que nosotros la hemos presentado y nosotros la vamos a
apoyar; además agradezco el apoyo tanto del grupo d’Esquerra
Unida como del grupo del PSM para que esto se lleve a cabo.
Si ustedes no, será única y exclusivamente su responsabilidad.
Desde luego no quieran que nosotros asumamos sus errores y
sobre todo su falta de sensibilidad ante los temas y los
problemas de los ciudadanos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Procedirem a la votació en el
benentès que...

EL SR. OLIVER I MUT:

Una qüestió d’ordre, president. És que demanaria votació
separada del punt 2.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

No, no lo aceptamos.

EL SR. PRESIDENT:

Deia precisament que en el punt 2 s’insta el Govern de
l’Estat, no al de Balears, tal com figura a la proposició.

Passam a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: 5 vots a favor, 8 en contra, cap
abstenció.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. En conseqüència queda rebutjada la proposició no
de llei 4639/05.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 1597/06, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ajudes de suport a les
organitzacions agràries.

I a continuació passam al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 1597/06, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ajudes de suport a les organitzacions
agràries. Per tal de defensar-la intervé l’Hble. Sr. Vicent Tur.
Gràcies.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Breument, perquè la veritat és que
per defensar aquesta proposta que fa el Grup Parlamentari
Socialista entenem que no fan falta grans argumentacions, sinó
pràcticament podríem dir que és de sentit comú. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Entenem que és de sentit comú i per això insistesc que no
fa falta estendre’s a donar grans arguments, perquè crec que
d’entrada tots estarem d’acord: tots coincidirem que les
característiques del nostre sector primari de l’agricultura, com
puguin ser explotacions petites, elevats costos d’explotació,
problemes de comercialització, de valoració dels productes, en
definitiva, les característiques que té, entre altres motius, per
ser una agricultura d’insularitat o afectada per la insularitat, fa
que l’associacionisme sigui una acció preferent i necessària per
a l’activitat en aquest sector.

Per això entenem que és necessari, que és correcte que es
promoguin mesures de foment de l’associacionisme, i en aquest
sentit cada any es convoquen les ajudes de suport a les
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organitzacions professionals agràries com una de les principals
organitzacions o associacions dins el sector. Però -i així ho
deim a l’exposició de motius- també entenem que
l’administració ha d’actuar amb objectivitat i amb imparcialitat,
i que per tant no s’han d’aplicar o utilitzar requisits
innecessaris, i més si entenem que puguin ser discriminatoris,
com seria en aquest cas els que es recullen en el punt quart de
la resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 7 de juny
del 2005, pràcticament idèntica a la convocatòria del 2006, en
el sentit que entenem que posar requisits que diuen -llegesc
textualment- que per tenir accés a aquestes ajudes de suport és
necessari que les organitzacions professionals agràries de les
Illes Balears estiguin integrades en organitzacions de caràcter
nacional amb un mínim d’un any de permanència abans de la
solAlicitud, entenem que és absolutament contradictori que des
d’un govern autonòmic, des d’un govern d’una comunitat
autònoma es posi com a requisit que per accedir a les ajudes
s’ha d’estar integrat a una organització d’àmbit nacional. Creim
que no només no té sentit sinó que és discriminatori i
absolutament innecessari.

O un altre requisit, com que estiguin radicades i que tenguin
la seva actuació exclusivament a l’illa de Mallorca. Aquest
requisit tendria una explicació, però nosaltres creim que no és
suficient o que no és de justícia; l’explicació respondria al fet
que els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera tenen
assumida la competència d’agricultura, però, senyores i senyors
diputats, sabran que la competència d’agricultura s’assumeix
molt parcialment, entre altres coses, i difícilment podria ser
d’una altra manera, perquè la política agrària es dicta més des
de BrusselAles que no ja des de Madrid ni des de les mateixes
Illes Balears. Però en qualsevol cas és molt residual la
competència que tenen aquests consells que van assumir en el
seu moment la competència, i creim que quan es tracta de
polítiques d’un àmbit general com és el foment de
l’associacionisme, en aquest cas el foment o el suport a les
organitzacions professionals agràries, aquests requisits seria
més de justícia que no hi fossin.

En qualsevol cas em sorprèn més el que deia abans: des
d’un govern autonòmic exigir que estiguin integrades a una
organització d’àmbit nacional i que, si no és així, aquelles
associacions o organitzacions professionals agràries que són
pròpies exclusivament de la comunitat autònoma de les Illes
Balears no tenen accés a aquestes ajudes.

Per això nosaltres instam que a futures convocatòries
aquests requisits s’excloguin i no es continuïn repetint. I ja
avanç al Grup Parlamentari Popular que no em diguin que està
copiat o que és igual -perquè això ja ho he sentit- que anys
anterior, perquè això no seria cert, no seria cert perquè s’ha
modificat. Seria cert només en part, perquè és ver que un dels
requisits es ve arrossegant de fa anys, però sí és de justícia, no
és argument ni és excusa el fet que s’hagi copiat d’anys
anteriors. Per això entenem que en uns casos s’ha modificat i en
uns altres el fet que ja hi hagués aquests requisits en anys
anteriors no justifica que en el futur sigui molt més de justícia
que no es recullin.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
senzillament vull donar suport en representació del Grup
d’Esquerra Unida i Els Verds a la proposició no de llei
presentada pel Grup Socialista i, en fi, crec que l’argumentació
que ha fet el diputat que m’ha precedit en l’ús de la paraula és
prou eloqüent i la realitat de les associacions agràries més
encara.

Per tant don suport a aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Sí, també per donar suport a aquesta
iniciativa que veim carregada de sentit comú. És a dir, si estam
progressant en l’autonomia, crec que hem d’acabar amb
aquestes reminiscències de restringir les ajudes a
organitzacions que tenguin àmbit estatal. Igualment que només
tenguin seu a Mallorca, bé això naturalment no ajuda a
l’acostament de les societats de les nostres illes. 

Per tant, votarem a favor d’aquesta iniciativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Popular té la paraula
el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ens
trobam idò davant una proposició del PSOE que demana
eliminar de les futures convocatòries d’ajuda dos requisits, dos
requisits que figuren en el punt quart de la resolució de la
Conselleria d’Agricultura de l’any 2000 i que per al 2006
s’eliminin aquests requisits que fan referència a la línia d’ajuts
de suport a les organitzacions professionals agràries de
Mallorca. Jo he de dir pel que fa al primer requisit allò que se
pretén és precisament que aquestes organitzacions professionals
tenguin el domicili i l’àmbit d’actuació a l’illa de Mallorca. 

Se demana que se retiri aquest requisit i jo he de dir que no
és possible ja que s’extralimitaria d’aquesta manera l’àmbit
competencial del Govern en matèria d’agricultura. Les
competències s’han de circumscriure a Mallorca perquè és a
Mallorca allà on té les competències el Govern i és precisament
en funció d’aquesta distribució entre el Govern i els consells
insulars.

Pel que fa referència al segon punt, o el segon requisit
millor dit, que proposa eliminar i que fa referència que aquestes
organitzacions estiguin integrades..., que tenguin un caràcter
nacional, que estiguin integrades dins organitzacions
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professionals que tenguin un caràcter nacional i amb un mínim
d’un any de permanència en anterioritat de la petició de
solAlicitud. Bé, el que pretén aquest requisit és precisament la
necessitat de potenciar i fomentar que hi hagi unes
organitzacions professionals que tenguin estructures sòlides
amb una representativitat acreditada i també amb garantia de
permanència i tot això per una major i millor efectivitat de les
actuacions a realitzar i també per a la consecució precisament
dels objectius pels quals se demanen aquestes ajudes.

I miri Sr. Tur, servirà o no servirà d’argument o d’excusa,
no ho empr com argument, ni com excusa, però la realitat és
que aquesta línia d’ajudes, com vostè ha dit, fa molts d’anys
que se convoca i se convoca a més amb els mateixos termes i
també a la passada legislatura del pacte de progrés. No és cap
excusa això que li dic, allò que jo li deman és a veure què ha
canviat? Vostè hauria d’explicar per què aquest canvi de
criteri? Estam tal vegada i si és així ho expliqui i ho podem
entendre, davant d’un nou escenari? Hi ha tal vegada unes
noves circumstàncies que aconsellen que hi hagi aquest canvi
de criteris? Podem debatre i discutir criteris, però jo crec que
avui estam discutint un canvi de criteri del Partit Socialista
Obrer Espanyol i ho heu d’explicar.

Amb els criteris hi hem estat d’acord fins ara, tan quan
governava el Partit Popular, com quan va governar el pacte de
progrés. I si el Partit Socialista Obrer Espanyol, si l’oposició,
perquè en definitiva tots han dit que hi estaven d’acord, canvien
i si volen, Sr. Tur, que ens posem d’acord en aquest punt, jo li
deman que ho expliqui, ens han de convèncer de per què hem
de canviar, quan sempre hem estat d’acord amb aquests criteris.
Si vostè fa referència a què s’han modificat alguns dins aquesta
convocatòria i que jo en aquest moment no conec, vostè no les
qüestiona, vol dir que en aquests hi deu estar d’acord.

No sé, m’atreveix a demanar, però és que després me
renyen i ja estic quasi acostumant, però me sap greu. Me sap
greu que quan jo dic que les competències són del Govern de
l’Estat, resulta que a mi me donen una renyada impressionant,
fent-me a mi responsable de les coses, quan el responsable és
un altre. Però m’atreveix a demanar-li Sr. Tur si hi ha cap
organització que s’hagi queixat, si qualcú s’ha queixat i és per
això que vostè proposa aquesta modificació de criteri. Tal
vegada si ens ho digués ens ajudaria a clarificar el motiu
d’aquesta proposta que vostè fa. Podríem pensar si tal vegada
és per favoritisme, per quedar bé, per treure un rendiment
polític. 

Me tornaran renyar per ventura, però ho he de dir perquè no
ho entenc. No entenc aquest doble llenguatge, me cregui que no
l’entenc, no entenc de què parlam. I després resulta que perquè
dic les meves opinions i les manifest, a mi m’heu de donar
aquestes renyades. Francament, és a l’inrevés, tot el que ha anat
bé quan vostès hi eren ara no va bé, jo l’únic que deman és que
ho expliquin i que demanin la responsabilitat a qui té la
competència. Això és allò que jo deman i no vulguin confondre
l’opinió pública i que no se vulgui treure un rendiment polític
amb un doble llenguatge i enganyant la gent.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Té la paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Pel que fa al primer dels requisits,
l’àmbit de Mallorca, fer referència exclusivament a l’àmbit de
Mallorca, ja ho he dit abans, segurament té l’explicació pel fet
de què el Govern de les Illes Balears té la competència a l’illa
de Mallorca pel fet de què el consell no va assumir aquesta
competència i sí l’han assumit els consells de Menorca i
d’Eivissa i Formentera. Però aquest fet no justifica que quan se
tracta de polítiques generals i en aquest cas, més importants que
les polítiques generals de foment, s’agafi l’àmbit d’allò que és
el Govern i que és el Govern de les Illes Balears. Per tant, que
s’agafi l’àmbit de les Illes Balears. Només faltaria que quan hi
ha hagut problemes de gelades, sequeres s’ha anat al Govern de
l’Estat a demanar aportacions extraordinàries o polítiques
d’àmbit de tot l’Estat que afecta competències que tenen les
comunitats autònomes i que coordinadament amb les
comunitats autònomes s’han aplicat aquestes polítiques.

Per tant, el fet de què, ja ho havia dit abans, les
competències estiguin transferides, en aquest cas en el Consell
de Menorca i en el Consell d’Eivissa i Formentera, no justifica
que el Govern de les Illes Balears, especialment aquesta
legislatura, abusi de boicotejar el suport al sector, perquè al cap
i a la fi qui pateix el problema no són els consells en si
mateixos, o les institucions de Menorca, d’Eivissa i
Formentera, sinó que és el sector d’aquestes illes. Aquest és un
exemple d’allò que està passant, la punta de l’iceberg d’allò
que està passant en aquest sentit.

I me demana si és que hi ha alguna... Bé, primer li aclariré
que efectivament s’ha modificat el contingut, el text d’allò que
venia dient anteriorment aquesta convocatòria i és que quan fa
referència a associacions d’àmbit nacional s’ha introduït amb
un mínim d’un any de permanència abans de la solAlicitud. I
pregunta, és que hi ha alguna nova situació? Efectivament, hi
ha una nova situació i jo entenc que tot respon a aquesta nova
situació. I aquesta nova situació és molt més ampla d’allò que
pugui fer referència, o se pugui cenyir a una associació
professional agrària i que per aquests requisits no té accés a
aquestes ajudes. 

Estam parlant de la creació, de la constitució de la nova
associació intersectorial agrària i que com vostè sap molt bé, és
una escissió d’Asaja i com vostè sap molt bé, respon a tots els
problemes que s’han produït en el transcurs d’aquesta
legislatura, des del principi ja quan se nomena un conseller
president d’aquest sindicat, Asaja i es comença a veure que qui
dicta les polítiques dins la Conselleria d’Agricultura és el
sindicat Asaja. I un sector importantíssim, tot el sector ramat de
boví lleter surt d’aquest sindicat per totes les discrepàncies i
tota la problemàtica que això li planteja. Això té a veure en la
paralització i l’enfonsament, per part del Govern, fent un
seguidisme dels dictats d’aquest sindicat, la paralització de
Prilac, per tant, l’aturada d’uns sortida que vèiem positiva i que
confiàvem que fos la solució, o part de la solució. 

Evidentment no era la solució definitiva al preu de la llet, a
la problemàtica que té aquest sector, com era Prilac i que té a
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veure amb tota aquesta problemàtica que des d’aquell moment
cap aquí, totes les promeses fetes per governs anteriors, o pel
mateix partit que dóna suport a aquest Govern, el Partit
Popular, en el programa electoral, com són compromisos de
posar un Unifit a Campos, que és una mesura que donava
suport a aquest sector. L’incompliment de la promesa
d’instalAlar, també a Campos, un dipòsit de nitrogen per donar
suport a aquest sector. 

En definitiva i en resum, Sr. President per acabar,
efectivament hi ha una situació nova que fa plantejar la
necessitat de replantejar-se aquests requisits. Si no està fet, això
és el que li preocupa al Grup Socialista, expressament per
impedir l’accés a les ajudes d’aquest colAlectiu que s’està
convertint en un colAlectiu conflictiu, vins des del punt de vista
de la conselleria perquè està actuant, en totes les seves accions,
amb l’objectiu de crear dificultats i incompliments en aquest
sector.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

Passam a procedir a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: 6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició de llei RGE
núm. 1597/06.

Gràcies senyors diputats. S’aixeca la sessió.
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