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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començam la sessió

parlamentària d’avui. El primer punt de l’ordre del dia

consisteix en el debat de les preguntes amb solAlicitud de

resposta oral davant ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 7212/04 (Ajornada a la sessió

de dia 16 de novembre), de l'Hble. Diputat Sr. Joan Marí

i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció

exterior del vi.

La primera pregunta RGE núm. 7212/04, ajornada a la

sessió del dia 16 de novembre del present any, relativa a

promoció exterior del vi que formula el diputat Sr. Joan Marí

i Tur del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble.

Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR (Joan):

Moltes gràcies, Sr. President. D’allà on un menys s’ho

espera salta la llebre, com solem dir. Dic això perquè el Consell

Insular d’Eivissa i Formentera dia 30 d’octubre del 2004 va

oferir un dinar al Consejo de Patrimonio Histórico Español

que en aquestes hores del matí diré que consistia en bullit de

peix, arròs a banda, flaó i orelletes, frígola i herbes

eivissenques i després posava “vins de les bodegues

eivissenques: Sa Cova, Can Maimó i Can Ric”. Si haguéssim

anat a Formentera hauríem posat “vi de la terra de Formentera”.

Aquesta nota que estava davant cada plat dels convidats va

arribar a gent productora de vins eivissencs d’aquests tres i

varen felicitar molt sentidament al consell insular per haver

posat en aquesta carta tots els temes gastronòmics eivissencs.

En el mateix temps que felicitaven el consell, criticaven però la

Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera perquè,

sembla ser, que en les campanyes d’aquesta cambra exclouen

els vins d’Eivissa i Formentera.

Per això Sr. Conseller, com valora el conseller de Comerç,

Indústria i Energia les activitats de promoció exterior del vi que

està portant a terme la Cambra de Comerç, Indústria i

Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Comerç i Indústria.
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EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, la Cambra de Comerç de

Mallorca, Eivissa i Formentera és una corporació de caire

públic que és independent i autònoma, si bé està baix la tutela

del Govern de les Illes Balears a través de la Conselleria de

Comerç, Indústria i Energia. Però el seu funcionament és

autònom i si ho fan és perquè així ho han decidit els organismes

rectors de la cambra. 

Sí li he de dir que quan la conselleria en va tenir

coneixement, bé els va fer alguna reflexió sobre aquesta qüestió

i que quan s’havia d’aprovar el Pla cameral que és el document

allà on se dissenya la política exterior, o les accions exteriors

de la Cambra de Comerç, tan els representants del Govern

central, com els representants del Govern de les Illes Balears

varen (...) a la cambra que no comptaríem amb suport econòmic

de cap de les dues institucions si no se tenien en compte, no

només el tema del vi sinó en qualsevol acte de promoció quan

hi hagués un sector a diferents illes si no se donava oportunitats

a totes les illes. Això és tot el que podem fer, a part d’intentar

convèncer que quan es fa un acte de promoció ha de ser per a

tots i tothom ha de tenir la mateixa oportunitat. Moltes gràcies,

Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR (Joan):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè que té un

gran pes esperam que el faci servir allà on faci falta per tal de

què els vins d’Eivissa i Formentera mereixin la publicitat de

què són mereixedors. En qualsevol cas gràcies per les seves

explicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Comerç, Indústria i

Energia.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. No dubt que el Sr. Diputat es

refereix al pes polític, no ho dubt...

(Algunes rialles)

De tota manera pot estar ben tranquil que per aconseguir el

que pertoca faré servir tot el pes polític i no, perquè així sigui

el que li acab de dir, que tots tenguin la mateixa oportunitat.

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 7030/04 (Ajornada a la sessió

de dia 16 de novembre), de l'Hble. Diputat Sr. Pere Sampol

i Mas, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,

relativa a potenciació de la sobrassada als EEUU.

EL SR. PRESIDENT:

Segona pregunta RGE núm. 7030/04, ajornada a la sessió

de dia 16 de novembre de 2004, relativa a potenciació de la

sobrassada als Estats Units que formula l’Hble. Diputat Sr. Pere

Sampol del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Té la

paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

No de bades el conseller té tan de pes, encara que sigui

polític, en aquests viatges promocionant als Estats Units queso

mahonés, sobrasada, vinos. Bé, ja havent passat aquesta

promoció ens pot dir si els va agradar la sobrassada de les Illes

Balears als californians?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Comerç i Indústria.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, la pregunta no era

exactament aquesta, però sí que li puc dir que l’acte de

promoció que vàrem fer a Califòrnia, crec que eren 15

productes d’alimentació de les Illes Balears, va tenir molt

d’èxit. Vostè sap, a més ho vàrem comentar, no era i això val

la pena aclarir-ho, no era un acte de promoció de la sobrassada,

era un acte de promoció dels productes de les Illes Balears. A

més coincidia en l’obertura d’una oficina al servei dels

empresaris de les Illes Balears que volguessin exportar a

Califòrnia.

Insistesc, va tenir un gran èxit, és cert que la normativa

sanitària impedia dur sobrassada de Balears a Estats Units en

les condicions com es fa ara. Vull dir, és possible dur

sobrassada de les Illes Balears a Estats Units, sempre i quan es

compleixin les condicions sanitàries que imposa Estats Units

per entrar, al final això no són més que barreres comercials, no

ens enganyem, i que consisteix en què la sobrassada, o

l’embotit en general, que es fabriqui s’ha de fabricar a unes

instalAlacions exclusives per a aquest tipus de producte per dur-

lo als Estats Units. És a dir, si parlam d’embotit que es fa a

Mallorca, pot servir per a tot menys per a Estats Units, ha de

ser una fàbrica exclusiva per exportar a Estats Units. Però això

no vol dir que no se pugui fer i que entre tots no ho puguem

aconseguir perquè és un mercat molt interessant.

I li puc dir que gràcies a un frare mallorquí, de Biniali

concretament, hi ha una empresa espanyola que està a Estats

Units i que fabrica sobrassada que no sé com dir-li, no sé si és

d’Estats Units o de Balears, però s’hi pareix bastant i és

sobrassada que vàrem aprofitar allà per utilitzar en plats

mallorquins i que va tenir un èxit impressionant. Per tant,

m’imagín que si duim sobrassada feta de la nostra terra encara

tendrà més possibilitats.

Però jo vull insistir Sr. Diputat, és més important no només

que s’entri sobrassada sinó que s’entrin tots els productes
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d’alimentació que puguin ser interessants per al mercat americà

i els productes de la nostra indústria que també tenen

oportunitats. Crec que va ser un magnífic acte, així com es

varen reflectir i crec que s’ha obert la porta a un mercat

importantíssim i que val la pena que entre tots el duguem

endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé jo quan vaig veure que anàvem

a promocionar sobrassada a Estats Units i altres productes, el

Sr. Cardona me va recordar, salvant les distàncies que n’hi ha

moltes, a na Sofia Loren a la pelAlícula La Mortadella. Era una

jove italiana, amb unes mesures bastant distintes al Sr.

Cardona, que arribava a Nova York amb una mortadelAla davall

el braç i els agents de la duana no li varen deixar entrar. Ja se

poden imaginar l’escena, aquella jove italiana abrandada,

barallant-se amb els duaners dels Estats Units per entrar la

mortadelAla.

Bé, crec que vostè no tendria la gràcia de Sofia Loren

intentant passar una sobrassada als Estats Units, val més que no

ens ho imaginem. Ni tampoc que ens imaginem els plats

mallorquins, o de Balears, condimentats amb productes de

Califòrnia, frit sense freixura, sopes amb una espècie de

succedani de pa Bimbo, arròs amb no sé què, seria amb

l’avecrem americà, tots plats tradicionals regats, això sí, amb

uns bons vins de Califòrnia perquè tampoc no ens deixaren ni

tastar els vins.

Bé jo no sé si sobrassada en vendrem als Estats Units, jo en

aquest moment me conformaria que els californians no ens

venguin la seva sobrassada, com estan fent amb les seves

ametlles. Sabem de la dificultat de vendre productes

agroalimentaris als Estats Units, les economies d’escala per a

les nostres empreses són les que són i de totes maneres li

desitjam molta sort en el futur. Que en vengui molta de

sobrassada als Estats Units i allà on sigui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

(Algunes rialles)

Li queda molt poca cosa. Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

President, me disculparà. Just tenc la temptació...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, me sap molt de greu...

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

I na Sofia Loren pot parlar?

EL SR. PRESIDENT:

L’he mirat amb bons ulls, però això no basta.

(Rialles)

I.3) Pregunta RGE núm. 7518/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista, relativa a congrés de la família.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 7518/04, relativa a

Congrés de Família que formula l’Hble. Diputada Sra. Joana

Lluïsa Mascaró i Melià del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Atès que

des de la primera conferència organitzada en el marc d’aquest

II Congrés Internacional de la Família se va generar polèmica,

voldríem saber si la consellera de Presidència i Esports

assumeix les declaracions sobre famílies no convencionals,

fetes en el marc d’aquest congrés.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Presidència.

LA SRA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, a la vista de la seva

pregunta supòs que li hauré d’explicar en què consisteix un

congrés, vostè sap que és un àmbit allà on se proporciona que

hi pugui haver debat i reflexió, que se fa a través de

conferències, de ponències, de taules rodones i allà on hi

participen distintes persones que siguin experts en aquella

matèria i que debaten damunt aquell tema. M’agradaria

destacar la paraula debatre, vol dir que les persones que hi

participen expliquen els seus diferents punts de vista, cadascú

exposa el seu. Evidentment hi haurà hagut manifestacions que

puguin estar més properes a les meves pròpies idees i d’altres

que no, però jo crec que dins una democràcia totes han de ser

respectades.

Jo pensava que vostè pertanyia a aquell grup de persones

que se diuen progressistes, que se diuen d’idees molt

avançades, que realment respecten el dret dels altres i sobretot,

que parlen moltes vegades de la llibertat d’expressió. És una

llàstima que realment no apliqui aquests principis als que no

pensen exactament com vostès. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
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Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, evidentment que

pertanyem a aquest grup de persones que respecten la llibertat

d’expressió, però també al grup de persones que respecten els

drets i les dignitats de totes les persones i que fins i tot pensam

que està per damunt del drets de la llibertat d’expressió. També

pensam que pagar amb doblers públics conferenciants que

posen dins el mateix sac, dins el mateix nivell de creació de

problemes el fet que les Illes Balears encapçalin el percentatge

de parelles homosexuals, amb el fet que també siguem la

comunitat amb la major taxa de delinqüència, fa un flac favor

als que han organitzat aquest congrés.

Des del PSM pensam i consideram que el Govern ha perdut

una gran oportunitat d’organitzar un congrés sobre un tema que

és cabdal avui en dia i sí que realment s’hauria de debatre, no

d’exposar idees com s’han fet moltes vegades. Heu perdut una

oportunitat immillorable organitzant precisament un congrés

excloent i partidista. Per altra banda hi ha hagut una manca de

tacte també per part del Govern, contractant una persona que en

aquest moment està investigant possibles responsabilitats

penals dels membres del Govern. Entenem que això podria

suposar una interferència en la independència judicial per part

del Govern.

Per tots aquests motius creim que també seria interessant

saber quina era la finalitat última en organitzar aquest congrés,

ja que amb la parcialitat que hi ha hagut en la selecció del

personal i com vós mateixa vareu reconèixer en els mitjans de

comunicació, no estava previst en cap de les ponències que se

parlés de qüestions com matrimoni homosexual i l’adopció per

part de parelles homosexuals, que al final sí que se varen

debatre i de manera molt desafortunada, ens agradaria molt

saber aquesta coincidència que també ha coincidit en el congrés

d’un partit i més o manco amb les mateixes reflexions...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble.

Consellera de Presidència.

LA SRA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, està claríssim que

vostè no respecte les opinions de tots els ponents. Jo sí que ho

faig i sincerament crec que no hem perdut cap oportunitat sinó

que l’hem aprofitada, hem estat capaços d’organitzar un

congrés i més encara, hem estat capaços de redactar i d’aprovar

un Pla de família, cosa que vostès no varen fer i que a més, és

una pena perquè realment el seu president ho va dir en el seu...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

...discurs d’investidura. Per tant, no varen fer allò que el seu

president havia promès en aquesta tribuna.

Li vull recordar que en aquest congrés han participat 300

persones i 40 ponents, a les quals hi ha hagut diferents tipus

d’opinió. I jo ja li he dit que no assumesc cap opinió personal

perquè són això. Allò que jo assumesc és el decàleg d’aquest

congrés que al final va ser el que va sortir del fruit dels 3 dies

i en el qual se varen treure conclusions tan importants com les

que li diré.

Aquest decàleg va parlar de l’estabilitat de la família, sigui

quina sigui la seva tipologia. Va parlar també del respecte del

drets dels nins, de la conveniència de reagrupar les famílies

d’immigrants, de continuar els esforços que fa aquest Govern

per conciliar la vida laboral i familiar, la mediació per ajudar

a les famílies en el procés de ruptura i...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 8225/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a objectius dels convenis entre la

Conselleria de Salut i Consum i diverses entitats del sector

de l'hoteleria.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 8225/04, relativa a

objectius dels convenis entre la Conselleria de Salut i Consum

i diverses entitats del sector de l’hoteleria que formula l’Hble.

Diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del

Grup Parlamentari Popular voldríem saber quins són els

objectius que es persegueixen amb la signatura de convenis

entre la Conselleria de Salut i Consum i diverses entitats del

sector de l’hoteleria.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, com vostè sap una de

les responsabilitats importants que té la Conselleria de Salut i

Consum és el tema de la seguretat alimentària i els principals

responsables de la seguretat alimentària precisament són els

titulars dels establiments i de les empreses alimentàries, tan

l’oferta de restauració com les empreses hoteleres que també

tenen servei de restauració. Ells tenen uns sistemes

d’autocontrol i l’administració en aquest se dedica a controlar,

a vetllar perquè aquests sistemes s’estiguin aplicant i que se

respecte la seguretat alimentària.

És un procés complex i allò que s’ha de fer és establir una

sèrie de protocols conjunts per fer més fàcil la feina per part

d’aquests establiments i per altra part també millorar el control

que es pugui fer des de l’administració. Nosaltres hem firmat

tres convenis amb les tres federacions hoteleres, la de Mallorca,
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Menorca i Eivissa i Formentera i des de la conselleria s’ha

elaborat un document amb una sèrie de pre-requisits i 5 plans

que han d’aplicar tots aquestes establiments, de manteniment de

locals, d’equips, control d’aigua, control de proveïdors, un pla

de neteja i desinfecció, un pla de vigilància i control de plagues

i un pla de manipulació d’aliments. I per altra banda, la

federació s’ha compromès a fer una guia de bones pràctiques

d’higiene. 

Jo crec que això és una feina conjunta que s’ha fet amb el

total consens del sector i que ara s’estendrà també al sector de

la restauració que no forma part del sector hoteler i que en

qualsevol cas el que persegueix precisament és tenir una

màxima seguretat alimentària a les nostres illes per tal de què

els nostres ciutadans estiguin protegits i també estiguin

protegides totes aquelles persones que ens visiten cada any.

Gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 8226/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Andreu Prohens i Vicens, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a consum de productes amb denominació de

qualitat de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 8226/04, relativa

a consum de productes en denominació de qualitat Illes Balears

que formula el diputat Sr. Andreu Prohens i Vicens del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. PROHENS I VICENS:

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. Des del

Grup Popular voldríem saber quines mesures té previst portar

a terme la Conselleria d’Agricultura i Pesca per incentivar el

consum de productes amb denominació de qualitat de les Illes

Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Agricultura.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

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

Diputat, la Conselleria d’Agricultura i Pesca té dissenyat un Pla

de promoció agroalimentària per al període 2004-2007, en el

marc del qual se duen endavant 15 projectes de promoció del

consum de productes amb denominació d’origen i qualitat i

marca de garantia de les Illes Balears. Aquest pla de promoció

va dirigit a 5 segments de consumidors distints, en el sector de

la distribució, a minoristes, a hoteleria i restauració, a

institucions i premsa especialitzada. I amb això estam fent feina

i crec que ja hi ha uns coneixements d’aquests productes i crec

que el disseny que s’ha fet d’aquesta promoció ens va donant

bons resultats i per aquest camí seguirem.

Gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 8228/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a participació del conseller de Medi

Ambient al VII Congrés nacional de M edi Ambient.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 8228/04, relativa a

participació del conseller de Medi Ambient al VII Congrés

Nacional de Medi Ambient que formula el diputat Sr. Francesc

Molina i Fresneda del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula

l’Hble. Diputat.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. ¿Qué

valoración hace el conseller de Medio Ambiente de su

participación en el VII Congreso Nacional de Medio

Ambiente?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

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

garantesc que la valoració que en faig és positiva, primer de

tot...

(Algunes rialles)

... i a part de les rialles que hi pugui haver en els bancs de

l’oposició, dir-los que de qualque manera hem tornat a un lloc

allà on aquesta comunitat no havia d’haver fugit mai.

CONAMA és un congrés nacional de medi ambient allà on hi

participen totes les comunitats autònomes i la nostra comunitat,

tan el 2002 com el 2000, no hi va participar, va enviar un

director un dia a una ponència i nosaltres hi hem participat, sent

el Govern del Sr. Rodríguez Zapatero, com a membres

organitzadors, aportant els euros que eren necessaris perquè

aquest congrés pogués tractar temes molt importants i a la

vegada dins les sales dinàmiques presentar dos projectes que

són capdavanters, com hem xerrat aquí altres vegades, com és

el tema de la descontaminació de l’aqüífer de Santa Gertrudis

d’Eivissa i el tema del Pla de neteja de platges.

Dir-li que miri si ha estat important que és allà de qualque

manera intentam posar-nos d’acord tots en com anar fent feina

pel tema del canvi climàtic. I sobretot, de quina manera

implicam a tota la societat a què participi de les polítiques

actives que han de fer totes les comunitats que intentam anar de

la mà de la ministra Narbona perquè sigui un sol pla conjunt de

les 17 comunitats autònomes i 2 ciutats autònomes.

També dir-li que ha estat interessant en allò que fa

referència a quins mecanismes nous de participació en els

processos 21 s’havien de posar en marxa i a la vegada també ha

estat molt interessant per veure el tema de l’eliminació, a part

de la recollida perquè ara ja és una realitat del sistema integrat



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 46 / 30 de novembre del 2004 2099

 

de gestió de fitosanitaris, per com hem de fer millor a tot l’Estat

espanyol. 

I a la vegada hem participat en 6 ponències d’aquest

congrés, el qual jo crec que al final també quan hi ha distintes

opinions el que fas és aprendre coses i aportar-ne d’altres.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sr. Presidente. Sinceramente lo felicito, lo felicito por la

cantidad de proyectos que tiene en marcha. Naturalmente lo

felicito porque seguramente cuando se lleven a cabo todos estos

proyectos que nos ha dicho ahora y seguramente tiene alguno

más en cartera, sabremos todos los verdaderos resultados que

da una buena política de diálogo medioambiental. Esto que está

haciendo el Sr. Conseller seguro que dará sus resultados.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Amb tota la serietat que requereix aquesta cambra, Sr.

President, no entenc com se’n poden riure d’un tema com és la

contaminació de l’aqüífer de Santa Gertrudis i que tots vostès

sabien a l’octubre del 2002 que estava contaminat i cap de

vostès va fer res. I aquest congrés ha servit per demostrar que

això està molt ben resolt...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 8219/04 (Rectificada

mitjançant l'escrit RGE núm. 8230/04), de l'Hble. Diputat

Sr. Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a baixada del nombre d'afiliats a la

Seguretat Social.

Setena pregunta RGE núm. 8219/04, rectificat pel RGE

núm. 8230/04, relativa a baixada del nombre d’afiliats a la

Seguretat Social que formula el diputat Sr. Celestí Alomar i

Mateu del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble.

Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Treball, jo no

el puc felicitar perquè, a més del mes d’agost, vàrem ser l’única

comunitat turística de l’Estat espanyol que va baixar en nombre

d’afiliats a la Seguretat Social els mesos d’abril, maig, juny,

juliol també vàrem estar baixant. Aquesta és una situació

excepcional, jo crec que no s’havia donat mai o feia molt de

temps que no se donava. M’agradaria saber quina opinió en té

damunt aquest fet. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Treball i Formació.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

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

Celestí Alomar, no compartesc per res el que acaba de

manifestar, les dades que nosaltres disposam són que de gener

a l’agost, en la categoria de restauració i allotjament, hem

passat..., miri li donaré tots els anys. De l’any 98, 61.900

afiliats; l’any 99, 65.900; el 2000, 68.900; el 2001, 71.300; el

2002, 70.000; el 2003, 73.700 i el 2004, 73.800. Cada any en

aquesta categoria del CENAE hi ha hagut increment d’afiliats

a la Seguretat Social.

Per tant, a partir d’aquesta constatació de dades que les té

a la Tresoreria de la Seguretat Social és impossible el que vostè

me demana a contestar-li.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Gràcies, Sr. President. La seva contesta encara me deixa

més preocupat perquè no només les dades oficials deien que

havien baixat, tan en el sector de restauració com el sector

d’hoteleria, el nombre d’afiliats, el nombre de gent que feia allà

i que varen publicar tots els mitjans de comunicació i no només

això sinó que vostè ignora aquestes dades.

Realment me deixa preocupat. Jo abans venia preocupat

perquè segurament les seves polítiques des del punt de vista

laboral i també des del punt de vista turístic eren dèbils, no

afrontaven els problemes reals que en aquest moment teníem

que és el tot inclòs i una certa dependència d’una política

d’estar massa subjectes a allò que és el paquet tradicional i això

és una certa preocupació. Però ara me preocupa encara molt

més quan el Govern, a més de demostrar que no té polítiques

també ignora aquesta realitat. Aquí tenim un problema greu, un

problema que no només repercuteix en el nombre d’afiliats a la

Seguretat Social sinó també en el tipus de contracte, hi ha una

contractació de cada dia més precària.

Davant aquesta situació vostè me fa aquesta contesta i que

li he de dir que és d’una certa frivolitat perquè davant d’un

problema publicat a tots els mitjans de comunicació i les dades

oficials són les dades oficials, no les que vostè me dóna. És a

dir, crec que aquesta falta de reacció del Govern és preocupant

amb un grau profund. M’agradaria que per part seva saber si té

alguna..., o pensa prendre mesures dins la seva conselleria per
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dur una política de caire laboral que pugui afrontar aquests

problemes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Treball i Formació.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, si ho hem entès tots bé

i hem escoltat el mateix, vostè es basa en allò que ha llegit i

s’ha publicat als diaris i jo li he invocat allò que està publicat

a la pàgina web de la Tresoreria de la Seguretat Social.

Segurament aquí hi ha la divergència, vostè se basa en allò que

llegeix el matí mentre pren el cafè i una altra cosa és aprofundir

en la situació a les fonts, que no crec que li mereixin cap dubte

que són les de la Seguretat Social.

I una prova d’açò que li estic dient està en la seva

formulació. Sr. Diputat, vostè me demana per l’activitat

turística referida al sector d’hoteleria i d’agències de viatges,

açò és una pregunta. Si fos separat hoteleria d’agències de

viatges serien dues preguntes i si vostè no m’ho hagués

formulat així perquè sap que el Reglament no permet més que

una qüestió en cada pregunta. 

El CENAE, que és el Cens d’Activitats Econòmiques

Nacional. 55, Hoteleria, hi entren restaurants i cafès. I el 66,

Hoteleria. 63, activitats annexes al transport, activitats

d’agències de viatges, transport per ferrocarril... Com és que

me mescla dues coses? Si vostè no es basés en els diaris i

estudiés, preguntaria bé i li contestaríem millor.

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 8220/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a promoció turística.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 8220/04, relativa

a promoció turística que formula la diputada Sra. Patricia

Abascal i Jiménez del Grup Parlamentari Socialista. Té la

paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President, señoras y señores diputados.

Llevamos año y medio de legislatura, durante estos meses se ha

debatido y hablado mucho sobre el traspaso de competencias

en promoción turística. El Govern no ha dicho en ningún

momento que estaba dispuesto a realizar dicho traspaso, incluso

el Grupo Popular ha votado en contra cuando se han presentado

iniciativas al respecto y lo ha hecho en varias ocasiones.

Ante esta situación es imprescindible que el Govern diga de

una manera clara si está dispuesto a realizar el traspaso de

competencias en promoción turística a los consells insulars. La

respuesta es fácil, sí estamos dispuestos o no estamos

dispuestos. Esperamos que un tema tan importante para las

instituciones insulares quede hoy aclarado.

Le repito la pregunta, ¿tiene intención el Govern de realizar

el traspaso de competencias en promoción turística a los

consells insulars en esta legislatura?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Difícilment se poden transferir competències que no han estat

transferides de l’Estat a la comunitat. La intenció del Govern de

les Illes Balears és aprofundir en la descentralització de la

promoció turística, instrumentant consorcis de promoció insular

a cada una de les illes, com hem explicat reiteradament a cada

una de les illes d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. En este momento y con su respuesta

usted acaba de poner en una situación bastante complicada al

president del consell insular, Sr. Palau, que en un discurso

institucional este verano con motivo de la celebración del 8 de

agosto dijo textualmente que a lo largo de esta legislatura se iba

a llevar a cabo el traspaso de competencias de promoción

turística, y él en ningún momento hizo referencia al tema del

traspaso de competencias con respecto a Madrid.

Esto significa que, efectivamente, nunca ustedes han tenido

intención de llevar a cabo este traspaso. Sin embargo en el

programa electoral del Partido Popular, al menos para Ibiza y

Formentera, sí figuraba como promesa electoral, y ustedes que

tanto y siempre hacen referencia a su programa electoral resulta

que ahora, ante un tema tan importante como es la promoción

turística y que se debe llevar a cabo desde las diferentes islas

para poder conseguir unos mejores resultados, ustedes ahora

dicen lo que desde luego habían dicho desde el primer

momento: que no se iba a llevar a cabo este traspaso, que se

van a firmar convenios como siempre se habían firmado hasta

ahora, y que se va a mantener la misma situación.

Entonces aquí es donde nos planteamos: ¿cómo se van a

llevar a cabo los maravillosos e interesantes planes de

márqueting que se están desarrollando en cada una de las islas

cuando no se va a contar con el tema de la promoción turística

particular? Porque si no pregúnteselo a personas que están

trabajando en estos planes, que lo primero que han dicho es que

es necesaria dotación económica importante, y para ello tendría
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que ser a través de lo que es la promoción propia para cada una

de las islas, y esto (...) pasa por el traspaso. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble.

Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, sorprèn

aquest interès per la transferència de les competències per part

de vostè, i per part d’un partit que va tenir quatre anys durant

la legislatura anterior, governant a Eivissa i governant a

Menorca i governant a la comunitat autònoma, per transferir

aquestes competències i no ho varen fer, no ho varen fer. Per

tant m’imagín que no en tenien cap interès.

(Remor de veus)

I no només...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, senyor...

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

No només no ho varen fer, sinó que fins i tot varen decidir

potenciar molt més la marca Illes Balears, i nosaltres estam per

una política absolutament distinta, que és la de potenciar les

quatre marques: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Per

tant jo crec que ni vostè ni el seu grup no estan legitimats per

donar-nos lliçons de descentralització, perquè ni ho feren quan

governaren i a més es varen dedicar a potenciar una marca que

ningú no coneix, lamentablement ningú no ens coneix en els

nostres mercats emissors com a Illes Balears, mentre que

nosaltres ho feim amb les quatre illes. 

Ningú no parla de continuar amb convenis. Li he parlat

d’impulsar uns instruments que seran els consorcis insulars de

promoció, on s’integraran l’IBATUR, els consells insulars i el

sector, perquè es pugui fer la promoció diferenciada de cada

una de les illes. Aquest és el nostre objectiu, aquesta és la

nostra voluntat, i aquest és el nostre compromís. I jo li deman,

Sra. Abascal: vostè demanarà també que Turespaña transfereixi

les seves competències de promoció al Govern de les Illes

Balears i tots els seus recursos? Contesti. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.9) Pregunta RGE núm. 8222/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Pilar Costa i Serral, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a suspensió decretada pels tribunals de les borses

d'interins.

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta, RGE número... -un poquet de silenci, si

són tan amables...-, RGE núm. 8222/04, relativa a suspensió

decretada pels tribunals de les borses d’interins, que formula la

diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Davant de la suspensió que han

decretat els tribunals de justícia dels borsins d’interins que va

convocar la Conselleria d’Interior, voldríem saber quina és la

postura del conseller davant aquesta convocatòria irregular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, Sra.

Diputada, evidentemente la postura del conseller y la del

gobierno al que pertenece es la de acatar y respetar el auto del

juez que ha decretado la suspensión del bolsín.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, està molt bé que vostè

avui digui això, perquè públicament, després de conèixer els

actes del Jutjat del Contenciós, vostè va dir que, a pesar de fer

una segona convocatòria continuaven mantenint i estaven

d’acord amb els criteris que varen fer a la primera. I seria bo

que desprès d’aquesta renyada dels tribunals rectifiqués la seva

política errònia i irregular en matèria de personal. 

Li record que el dia 2 de novembre en aquest mateix plenari

vostè va dir textualment: “No se ha conculcado ningún derecho

de los ciudadanos, y todos han tenido el mismo tiempo, la

misma igualdad de conocimientos y de capacidad”. 

(Remor de veus)

Idò bé, els tribunals, arrel d’una denúncia de Comissions

Obreres, li suspenen els borsins d’interins, i respecte a la

urgència que vostè alAlegava donant quatre hores per presentar

les solAlicituds, el jutge, Sr. Rodríguez, li diu que “las bolsas se

agotaron el 28 de enero de 2004 para el cuerpo de gestión, y

el 25 de mayo de 2004 para el cuerpo superior, lo que supone

que la urgencia es imputable a la parte demanada”, es a dir,

al Govern del Partit Popular; “estamos ante una supuesta

vulneración del un derecho fundamental como es el acceso en

condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, y

al tratarse de un procedimiento de selección de interinos es

exigible el mismo rigor que si se tratase de un procedimiento

selectivo de funcionarios públicos”.
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Jo crec, Sr. Conseller, que per cert també hauria d’anar

alerta amb el compliment de les resolucions judicials, i més ara

amb aquest anunci i amb aquesta esmena que ha fet el Grup

Popular a la reforma de la funció pública a través de la Llei

d’acompanyament amb aquest pretès pla d’estabilitat laboral.

És ben simptomàtic que s’intenti per la porta de darrere aquesta

reforma de la funció pública, però l’advertim novament, Sr.

Conseller, com ja ho vàrem fer el dia 2 de novembre, no sigui

que torni a tenir problemes amb els tribunals. Des del nostre

punt de vista aquesta reforma pot atemptar la Constitució, i un

cas similar ja va ser resolt en contra del govern Matas fa dues

legislatures.

Li proposam, Sr. Conseller, tres coses: una, rectifiqui la

seva política de personal; dues...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

(Aldarull a la sala)

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, Sra.

Diputada, mire usted, Sra.  Costa, a mi no me ha dado el

tribunal ningún varapalo; el juez ha suspendido cautelarmente

ante la alegación de que conculcaba derechos fundamentales.

Esto es lo que hace siempre. Cuando se pronuncie, cuando

entre en el fondo de la cuestión, veremos si da la razón o la

quita. (...). Hasta ahora más que ha hecho es suspender una

norma cautelarmente. Por lo tanto esto es lo que hay.

Mire, esta comunidad tiene casi 25.000 funcionarios, y

estamos cada día haciendo una gestión, una gestión de función

pública. Yo le dije el día 2 que estaba muy contento,

efectivamente, satisfecho por la efectividad, porque (...) habían

participado en este concurso (...) solicitudes para el cuerpo

superior y 424 para el cuerpo de gestión, lo cual quiere decir

que efectividad ha habido, y ha habido publicidad. Es más, (...)

las normas marco para este bolsín ningún sindicato se opuso.

Otra cuestión (...) sindicato de recurrirlo todo, que parece muy

normal. Yo creo que hemos de esperar a ver a lo que llegamos

de acuerdo con los sindicatos, a través de las leyes, y hacer lo

que hacen en todas partes. Mire usted, esto lo han hecho

muchísimos sindicatos y muchísimas administraciones, que han

hecho un plan (...) de empleo, y lo han hecho el Estado, las

comunidades autónomas, y si esta cámara lo aprueba lo hará

también esta comunidad autónoma. 

Evidentemente yo..., es de usted su obligación de ser

rigurosa y estar alerta de que no se conculque algún derecho,

pero yo también seré riguroso y estaré alerta para no conculcar

ninguno. Es su obligación y la mía. Por lo tanto vamos a dejar

que los tribunales se pronuncien y después veremos si

efectivamente tienen razón ustedes o la Administración cuando

ha tomado esta decisión. Yo creo que no he conculcado ningún

derecho y por eso lo impulsé.

Gracias, Sr. Presidente.

I.10) Pregunta RGE núm. 8227/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a situació del mercat alemany davant el congrés de

l'Associació d'agències de viatge alemanyes.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 8227/04, relativa

a situació del mercat alemany davant el congrés de l’Associació

d’agències de viatges alemanyes, que formula el diputat Sr.

Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en primer lloc vull

felicitar-lo per la nova celebració d’aquest congrés que hi ha

hagut d’agents de viatges alemanys novament a les nostres illes,

on indubtablement vostè, amb la benvinguda que els ha dat,

haurà pogut constatar la situació que està millorant en el mercat

alemanys, i indubtablement a causa, segurament, als esforços

que vostè i la seva conselleria vénen fent, i el Govern, per

millorar aquesta imatge que teníem a Balears i que haurà pogut

constatar si és així, si és d’aquests esforç que vostès fan, o que

és a causa, com s’ha dit per algun costat, del canvi de color

polític a Alemanya.

En tot cas la pregunta en concret és quina valoració fa el

conseller de Turisme de la situació del mercat alemany davant

la celebració del congrés de l’Associació d’agències de viatges

alemanyes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

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

i crec que ho puc dir amb una base i amb uns fonaments de fets

i de dades incontestables, que estam davant un vertader camí de

recuperació del mercat alemany cap a les Illes Balears. Vàrem

començar ja el darrer semestre del 2003 amb un procés d’una

tímida recuperació, però enguany podem dir que l’any 2004

tancarem percentualment amb un 10,1% d’increment d’aquest

mercat, i si parlam amb xifres absolutes jo crec que podrem

comprovar i constatar encara molt millor aquesta realitat.

Miri, a finals dels anys noranta, amb els governs del Partit

Popular venien a les Illes Balears un total de 3,4 milions de

ciutadans alemanys, 3,4 milions. L’any 2002, any d’aplicació

de l’impost turístic, varen venir a les Illes Balears 2,7 milions

de ciutadans alemanys; vàrem perdre, per tant, prop de 700.000

visitants alemanys durant aquests dos o tres anys. Enguany,

l’any 2004, el tancarem amb 3,3 milions de ciutadans alemanys,

per tant molt a prop ja de les xifres que teníem a final dels anys

noranta, i estam absolutament convençuts, estam absolutament

convençuts, que l’any 2005 els haurem recuperat en la seva

totalitat.
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És cert que necessitam un esforç especial a Menorca i a

Eivissa, perquè és sense cap dubte ni un l’illa de Mallorca la

que ha tengut una recuperació més espectacular, i així ho vaig

demanar en el congrés de la RDW al president i als agents de

viatges alemanys al discurs de clausura, un esforç especial per

a les illes de Menorca i d’Eivissa.

I, miri, per acabar aquesta valoració li he de dir que jo sé

que hi ha qualque diputat aquí present que ha atribuït a la

bonança de l’economia alemanya i de les polítiques

socialdemòcrates aquesta recuperació. Jo crec que no és el

moment de replicar a això; no són aquestes les meves

informacions sobre la situació macroeconòmica alemanya sinó

que són ben contràries, amb unes certes dificultats de

recuperació, però sí que m’agradaria reivindicar aquí allò que

és just reivindicar, i és que també a Alemanya ha calat un

missatge molt clar, un missatge de benvinguda, d’estimació i

d’hospitalitat als ciutadans alemanys per part de les Illes

Balears.

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 8224/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a implantació del nombre únic d'atenció

primària.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 8224/04, relativa a

implantació del número únic d’atenció primària, que formula

el diputat Sr. Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

la pregunta va adreçada a la consellera de Salut i Consum.

Quins beneficis tindrà per als ciutadans de les Illes Balears la

implantació del número únic d’atenció primària respecte al

sistema que es venia aplicant fins ara?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, fins ara els

usuaris d’atenció primària que volien demanar hora amb el seu

metge havien de cridar a un nombre de telèfon, que era un 971,

que era el corresponent al seu centre de salut, i es derivava, es

desviava aquesta cridada cap al Call Center, que és un servei

únic centralitzat de cita prèvia. No obstant això, aquest servei,

que en aquest moment funcionava així, amb aquestes

derivacions, va néixer amb la voluntat de tenir un número únic

de telèfon a través del qual els ciutadans, els usuaris que

volguessin demanar cita amb el metge de primària hi poguessin

cridar.

Tenim un número propi perquè ara, a més, el manteniment

de 60 números de telèfon de 971 el que fa és que moltes

vegades aquestes trucades que s’han de desviar es puguin

perdre. A partir d’ara hi ha un número únic, que és el 902 079

079 per a qualsevol petició de cita amb el metge, amb un

període transitori, evidentment, per avisar els usuaris que es

passarà a aquest número únic, i jo crec que té molts

d’avantatges. Per una banda té una millora de l’eficàcia en les

cridades, hi haurà menys pèrdues de cridades, per no dir que no

hi haurà pèrdues de cridades; també hi haurà una única

referència per dur tots els usuaris, la qual cosa suposarà també

una simplificació dels tràmits, que sempre afavoreix els usuaris;

hi haurà també una reducció important del temps per posar-se

en contacte amb el servei de cita prèvia, una reducció també

important del temps que dura la cridada per demanar la cita

amb el metge, i amb una petita excepció dels usuaris que tenen

tarifació metropolitana, que tendran un petit increment de cost

de la cridada, també la resta de beneficiaris de Palma, de la part

forana, d’Eivissa, de Menorca i de Formentera podran també

gaudir d’una reducció del cost de la cridada.

Jo crec que són mesures que el que fan és afavorir

l’accessibilitat de l’usuari als serveis sanitaris públics, en

aquest cas d’atenció primària, i que en qualsevol cas el que

intentam és millorar precisament aquest servei.

Gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 8221/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a polítiques d'inserció

laboral per a dones maltractades.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 12, RGE núm. 8221/04,

relativa a política d’inserció laboral per a dones maltractades,

que formula la diputada Sra. Carme Garcia i Querol, del Grup

Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. El president del Govern, la

vicepresidenta del Govern, la consellera de Presidència i fins i

tot el conseller de Treball, quatre persones, quatre membres del

Govern, han fet menció expressa i reiterada que una de les

accions que havien duit a terme per lluitar contra la violència

de gènere era fer cursos de formació específics per a dones

maltractades. Per tant li demanem: quines polítiques d’inserció

laboral específiques per a dones que han patit violència de

gènere ha dut a terme el Govern de les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Treball i Formació.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristóbal Huguet i Sintes):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, vostè sap que el

colAlectiu específic és el de les dones en general, especialment

aquelles que tenen més de 25 anys i no tenen feina. No obstant
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açò, tot i que no hi ha criteris encara ni a Europa, ni en els

pactes locals, ni en els plans d’ocupació, és cert que el Govern

balear, amb les iniciatives que ha tingut de fer convenis -per

cert, més de 120.000 euros- per a cursos específics per a dones,

un dels criteris de priorització en la selecció és el fet de

pertànyer a un colAlectiu o a una situació de maltractament, i

açò dóna per resultat la possibilitat que aquest colAlectiu tengui

accés a determinats cursos de formació a través, especialment,

dels que ha fet l’Institut de la Dona.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Queda clar, idò, que quatre membres

del Govern han mentit en aquesta cambra reiteradament, perquè

no s’han organitzat cursos per a dones maltractades. S’han

organitzat cursos inclosos dintre del Fons Social Europeu que

són específics per a l’eix 6, és a dir, dones, per garantir la

igualtat d’oportunitats de totes les dones al mercat de treball i

en igualtat de condicions.

Per tant dic que quedar aclarit, queda clar que el Govern ha

mentit; queda clar que no es compleixen els acords del debat de

política general que vostès assumeixen. Hi ha un acord del

debat de política general del 2003 que diu “posar en marxa un

pla de sensibilització de la població cap a la violència

domèstica”. En resposta escrita vostès mateixos diuen que

s’estan portant a terme diverses actuacions de seminaris,

exposicions... Res més, és a dir, ni pla ni compliment dels

acords, i queda clar que el Govern trivialitza les polítiques

contra la violència de gènere. 

Les dones que són víctimes de maltractaments no necessiten

cursos específics per ser maltractades, en tot cas necessiten els

mateixos cursos, com vostè ha dit, que la resta de dones com a

colAlectiu que no té accés en igualtat de condicions a la feina.

No ajuda aquesta confusió i manera de parlar de tots els

membres d’aquest govern al voltant de les polítiques contra la

violència de gènere.

I vull dir una cosa més. És veritat que la llibertat

d’expressió és un bé molt important, però no està per sobre del

de la defensa dels drets humans, de la dignitat de la persona i

de molts altres. No es pot permetre que determinades persones

lligades al Govern lliguin els maltractaments a situacions,

lliguin els maltractaments i la violència de gènere a situacions

de parella que no tenen res a veure. Això ajuda a la confusió,

no ajuda a lluitar contra la violència de gènere.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristóbal Huguet i Sintes):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, convé que digui als

seus companys d’escó que no tenir l’aprovació del grup que ha

estat elegit per governar és delicat, però que tenir els que estan

a l’oposició per decisió popular és molt pitjor.

Miri..., ho dic pels aplaudiments. Miri, vostè no està al dia,

vostè no està al dia, des que ha quedat de diputada no està al

dia. Vostè sap que a Pequín l’any 95 es va celebrar la quarta

conferència mundial de Nacions Unides sobre la dona, i que a

partir d’allà, quan governava Espanya..., quan presidia Espanya

la Unió Europea es va acordar celebrar cada any un seguiment

d’aquest pla. Entre altres la decisió que hi ha, la primera que hi

ha hagut ha estat enguany, el 2004, que és el programa (...)

2004-2008, que és el primer programa comunitari preventivo

-llegesc textualment- preventivo en relación con la violencia

contra la infancia, la juventud y la mujer, que cuenta con un

presupuesto..., etc., etc. Enguany ha estat la primera vegada

que la Unió Europea ha incorporat polítiques actives

precisament per a dones i dones maltractades, a més de joventut

i dona. Nosaltres l’únic que hem fet, prioritzant les bases que

tenim dret a fer, és, dins l’estratègia, que encara no

contemplava açò, dins l’estratègia europea i dins el pla

d’ocupació nacional, que tampoc no ho contempla, i dins el pla

local, que tampoc no ho contempla i que vostè va presidir,

posar criteris de priorització per les necessitats de formació de

les dones maltractades, i que vostè no vulgui reconèixer açò i

que a sobre tracti de mentider el Govern, no li dóna més que

açò, el rebuig d’aquest grup...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristóbal Huguet i Sintes):

...i l’aplaudiment dels que no tenen...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

(Petit aldarull a la sala)

I.13) Pregunta RGE núm. 8223/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a II congrés sobre la família.

Passam a la pregunta número 13, RGE núm. 8223/04,

relativa a segon congrés sobre la família, que formula el diputat

Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, la pregunta queda

formulada en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:
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Té la paraula l’Hble. Consellera de Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, em demanava els criteris

que s’havien seguit per a l’organització d’aquest segon congrés

de família. Li diré que els va marcar un comitè científic que

està compost per 10 experts i tècnics en matèria de família, i

que són els que varen determinar els temes que s’havien de

tractar en aquest congrés, entre d’altres temes tan interessants

com família i educació; família, política pública i empresarial;

prevenció i tractament de conflictes familiars; i família i

immigració. I varen ser aquests mateixos experts els que varen

elegir els 40 ponents que havien de participar en aquest

congrés, i ho feren sempre atenent un currículum professional.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr.  President. Sobre el comitè científic, qui

el va nomenar i qui el composava, com ja tenim formulades

preguntes per escrit ja no hi insistiré més i ja se’ns diran en el

seu moment.

Nosaltres la sensació que tenim és que s’ha muntat un

congrés perquè aplaudís les polítiques sobre la família que

acabava d’aprovar el Govern de les Illes Balears de manera

immediata, i perquè això pogués ser així i no hi hagués

problema, s’elegeixen uns participants en aquest congrés que

tenen un percentatge molt elevat de representants de l’Opus

Dei, de Legionaris de Crist, d’assessors del Sr. Bush, del

president Bush pare, i en general una representació de

l’integrisme catòlic, i en el cas dels americans també de

l’integrisme protestant, que es mobilitzen contra qualsevol tipus

de polítiques progressistes que es facin entorn dels diversos

tipus de família i dels drets dels que composen aquestes

famílies.

Sincerament estam preocupats perquè es facin aquestes

coses des del Govern, com perquè es facin un atacs sistemàtics

als homosexuals, i aquí no confonguem el tema de la llibertat

d’expressió. A mi em pareix perfecte que vostè o qualsevol

altre consideri que l’homosexualitat és una qüestió antinatura,

si ho vol considerar és el seu problema o el de qui ho

consideri...

(Remor de veus)

...però des de les institucions públiques...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

EL SR. RAMON I JUAN:

...s’han de garantir els drets de totes les persones,

heterosexuals o homosexuals, i no es poden permetre atacs

sistemàtics, com s’ha fet des d’aquest congrés, pagats amb

pressupostos públics. 

Com tampoc no es poden confondre qüestions que no tenen

res a veure. Posar al mateix nivell la delinqüència o l’edat en

què es tenen les primeres relacions sexuals és una cosa que ens

ha deixat absolutament alAlucinats, però hi ha hagut

conferenciants que han posat una cosa amb l’altra com a greus

problemes. Parlant també sobre llibertat d’expressió, m’he

quedat absolutament alAlucinat quan he vist que culpables

ideològics d’aquest desastre que està passant en el món que

destrueix la família tradicional són Bertrand Russell, Jean-Paul

Sartre, Albert Camus. Sincerament es veu que el premi Nobel

és realment sospitós de difondre idees subversives...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Consellera

de Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Diputat, li ho remarcaré: els

ponents els va elegir un comitè científic, no els vaig elegir jo

personalment. Què m’he de demanar?, que vostès n’haurien

elegits uns altres? Clar que sí. Ho haguessin fet. El mateix que

he dit a la diputada: varen tenir quatre anys, vostès varen

governar, haguessin fet un congrés de família i haguessin fet un

pla de família, i segurament no els hagués elegit un comitè

científic sinó que els haguessin elegit personalment vostès, a la

vista de les declaracions que fan de tots aquests ponents que

varen intervenir. A mi em mereixen tot el meu respecte, tots, els

40 que hi varen participar, i la veritat és que jo crec que vostè

no té cap motiu per desqualificar les opinions personals

d’aquests ponents que varen participar en aquest congrés, que

són experts en aquesta matèria i que, a més, a part del tema que

vostè tracta, que és el de l’homosexualitat, en cap moment des

d’aquest govern no s’ha atacat, ni molt manco. 

Però és que a més jo crec que hauria estat interessant que

vostès haguessin seguit aquest congrés i que haguessin escoltat

moltes altres ponències, perquè hi havia temes

interessantíssims, i si m’ho permet ara n’hi diré un: miri, hi

havia una ponència que tractava del tema del perquè educar els

fills, i una d’aquestes ponències que, per cert, no figura dins el

llistat de les que vostès ja han desqualificat, diu textualment:

“Discernir a veces requiere ir contra corriente, y esto no es

fácil para nadie, menos para un niño. Es importante hacerles

caer en la cuenta de que cuando su forma de ver la realidad no

coincide con otro hasta qué punto esto es un derecho personal,

de diferencia de criterios”, és a dir, allò que s’ha de potenciar

és la diferència que hi pugui haver d’idees i respectar sempre.

Totes les persones que varen organitzar aquest congrés

mereixen tot el meu respecte. El seu segur que no. Gràcies.

(Petit aldarull a la sala)
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I.14) Pregunta RGE núm. 8229/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a actuacions en el marc del

conveni entre el COFUC i IB3.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la darrera pregunta, RGE núm. 8229/04, relativa

a actuacions en el marc del convenis entre el COFUC i IB3,

que formula la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys,

del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Volíem conèixer l’opinió del Govern

per saber quines actuacions es duran a terme dins el marc del

conveni signat entre el COFUC i l’ens públic de Radiotelevisió

de les Illes Balears en el foment dels usos socials de la llengua.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.

Diputada, el Consorci per al foment de la llengua catalana i la

projecció exterior de la cultura de les Illes Balears va signar el

dia 4 de novembre un conveni de colAlaboració amb l’ens

públic de Radiotelevisió de les Illes Balears IB3, amb la

finalitat de dur a terme actuacions conjuntes en relació amb el

foment dels usos socials de la llengua catalana, pròpia de les

Illes Balears. Es tracta, per tant, d’un conveni marc que es

desenvoluparà a iniciativa de cada una de les parts a través de

convenis específics.

En aquest sentit una de les primeres actuacions previstes pel

consorci és l’elaboració d’un manual de llengua adreçat als

professionals de l’ens públic de radiotelevisió. El llibre prestarà

una atenció especial a les modalitats lingüístiques de les Illes

Balears, sense perjudici de la unitat de l’idioma, d’acord amb

l’article 14 de l’Estatut d’Autonomia. La intenció d’aquest

treball és oferir unes pautes d’ús i un model de llengua als

professionals d’un mitjà de comunicació audiovisual d’àmbit

balear. És per això que es donarà preferència a les formes

pròpies de les nostres illes, tant pel que fa al lèxic com a la

morfologia i a la fonètica, sempre, però, dins els límits marcats

per la normativa i per les propostes de l’Institut d’Estudis

Catalans. Un dels objectius, sens dubte, és aconseguir reflectir

tots i cada un dels parlars de les Illes, amb la finalitat que els

oients de Mallorca, de Menorca i de les Pitiüses se sentin

totalment identificats amb el model de llengua proposat.

Hem de remarcar, a més, que es tracta d’una proposta

oberta, evolutiva i modificable segons les necessitats que vagin

sortint a cada moment. Per aquest motiu el consorci té previst

crear una comissió de seguiment que s’encarregui de

comprovar si les orientacions i els criteris lingüístics que

apareixen al llibre d’estil s’ajusten als interessos reals de

l’opinió pública i de la televisió autonòmica.

Moltes gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 6641/04, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a pactes locals d'ocupació.

Urgència.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que

consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 6641/04

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pactes

locals d’ocupació. En nom del Grup Parlamentari Socialista té

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

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats, el Grup

Socialista presenta aquesta interpelAlació amb un ànim

constructiu, i espero que el debat acabi essent així, en positiu

i amb ganes de trobar accions que siguin comunes a tota la

comunitat autònoma, beneficioses per als ciutadans de les Illes

i que, per tant, permetin impulsar el que ens interessa avui, que

són polítiques actives d’ocupació per a tots els ciutadans de les

Illes. 

Es va presentar per urgència perquè el conseller va fer

pública la intenció de firmar en un curt termini uns pactes

locals, amb la intenció que aquesta interpelAlació es pogués dur

a terme abans de la signatura d’aquest acord marc que després

s’ha signat. En qualsevol cas crec que el debat no cau en va i

que és necessari i que ho serà en el futur, com després

intentarem demostrar.

Un pacte per a l’ocupació és un instrument bàsic, jo entenc

que difícil d’entendre des del punt de vista de la població en

general, però un instrument bàsic per fer polítiques d’ocupació

eficients, és a dir, que amb aquells doblers que gastem perquè

els nostre treballadors estiguin ben formats i tinguin una

ocupació de qualitat i estable, s’aconsegueixin els objectius que

nosaltres tenim. A pesar de tot el que a partir d’ara passi, Sr.

Conseller, continuarà trobant la nostra colAlaboració per

dissenyar aquelles polítiques que siguin millors per als

treballadors de les nostres illes.

Amb quins antecedents parteix aquesta interpelAlació, idò,

al dia d’avui que es presenta en aquest plenari? Els pactes

locals existeixen des de la passada legislatura; es van signar a

començaments, es van impulsar a començaments de la

legislatura anterior i tenien venciment l’any 2003. L’any 2003,

amb el Govern actual, no es revisen ni es signa cap local i es

prorroguen tots fins l’octubre d’enguany. El Govern de les Illes

signa, el passat dia 17 de novembre, el que el conseller va

anomenar un gran pacte local d’ocupació. I per últim, una de

les qüestions que també és important és que el pacte per

l’ocupació de les Illes Balears segueix sent el mateix que va

deixar el pacte de progrés, que no s’ha revisat ni s’ha arribat a

cap acord nou. Per tant, el marc genèric que acull totes les Illes
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Balears segueix sent el mateix que va aprovar el pacte de

progrés, a començaments de la passada legislatura.

És necessari que ens plantegem què és un pacte local

d’ocupació, perquè sembla una cosa fàcil de dir i en realitat és

un instrument que té una certa complexitat. Un pacte local

d’ocupació és un document de programació; és a dir que és un

document en el qual hi ha d’haver una anàlisi, una definició

d’objectius, unes mesures a aplicar i una revisió del mateix,

prevista en el propi pacte, és a dir, com el mesurarem si hem

aconseguit els objectius i quines mesures de revisió del mateix

hi trobem. I al mateix temps, és un element de concertació

bàsic, perquè un pacte local vol dir que, a més del que

l’impulsa, en aquest cas el Govern de les Illes Balears, ha de

tenir la força que li dóna que altres administracions, sindicats

i patronals hi estiguin d’acord.

Bé, idò, un pacte local té un element imprescindible si

parlem de localitat, de local, que és l’element territorial. Donat

que anomenem els pactes no com a un pacte de les Illes

Balears, sinó un pacte local, està clar que el territori és

determinant. La definició de l’àmbit territorial es defineix de

moltes maneres: pot ser per l’impuls d’una administració, en

quest cas per l’impuls d’un ajuntament, d’una mancomunitat,

d’un consell insular, això ja defineix el seu àmbit territorial

propi, el propi impuls de l’administració que el du a terme. I

diguem que això és una generació més o menys de forma

espontània, és a dir que aquell ajuntament que té interès per a

una determinada matèria l’impulsa i el que no en té no

l’impulsa.

Però, des d’un punt de vista supramunicipal, és a dir, des

del punt de vista de qui impulsa el Govern de les Illes Balears,

la comunitat autònoma pacta amb entitats públiques de

diferents àmbits, amb agents socials i econòmics i amb els

agents territorials que troba pertinents.

Per estudi i per la reflexió dels àmbits territorials, des del

punt de vista labora, es poden considerar un element homogeni

a l’hora de planificar polítiques -no, disculpi, he canviat els

papers, sí-, si l’indicador que es considera com a àmbit

territorial propi és únicament, per exemple, el número

d’habitants que són relatius a un àmbit territorial, per exemple,

el número d’habitants que té un municipi, doncs aquest seria un

indicador. Podria ser també un indicador que siguin àmbits

supramunicipals, és a dir, nosaltres atenem només les

mancomunitats o els consells insulars que tenen més d’un

municipi. En qualsevol cas, el que és evident és que per tenir un

pacte local s’ha de tenir un àmbit territorial.

Nosaltres li volem dir que tots aquests elements que he

exposat i que s’han pres com a referència o que poden ser

presos com a referència, el que li volem és amb quins elements

s’ha basat el Govern balear per tenir uns nous àmbits

territorials com a pactes locals?

Un instrument bàsic per a aquest grup, per a la diputada que

li parla, és un instrument que s’anomena les conques

d’ocupació. Què són conques d’ocupació? Doncs és molt

senzill, és aquell territori continu, se suposa que de forma

contínua, en el qual un treballador està disposat a anar a

treballar sense canviar d’habitatge, és a dir, sense canviar de

domicili on viu, és molt senzill, aquell territori on un empresari

està disposat a anar a cercar treballadors, sense que aquests

hagin de canviar de lloc per viure i per cobrir les vacants que

pugui tenir l’empresa. Crec que és una definició senzilla.

Naturalment, la teoria és senzilla i quan arribem a la pràctica té

més complicacions que jo conec i valor com a tals.

Això també depèn de moltes variables, no només depèn de

la distància, perquè si no seria molt senzill: tots els treballadors,

tots els àmbits territorials que estiguin a mitja hora de camí de

ca teva és un desplaçament que podria ser considerat normal

per anar a treballar i tornar a ca teva; llavors, faríem cercles, i

tot el que estigués a mitja hora doncs seria una conca

d’ocupació. Però té altres problemes, la distància, però també

la forma de desplaçar-te; tal vegada Formentera d’Eivissa és a

mitja hora i tot i així no significa que sigui la mateixa conca

d’ocupació. També, quines condicions de transport públic hi

ha; els serveis públics d’assistència familiar, si hi ha escoletes,

si hi ha residències per a ancians, la mobilitat que els propis

treballadors consideren que és factible, això és una cosa

subjectiva dels propis treballadors i normalment molt local; tal

vegada els treballadors de Ciutadella no estan tan disposats a

traslladar-se de municipi com ho estan els d’Eivissa, per

exemple, i segurament, ja dic, molts d’altres.

També depèn de la feina que se li ofereix, un està disposat

a fer més distància i amb més dificultats per una bona feina,

ben pagada, qualificada, estable en el temps, i segurament no

està tan disposat a gastar i perdre qualitat familiar per fer una

feina eventual, mal pagada, 

de mitjan jornada. Amb tots aquests condicionants dic i

insistesc que la definició de les conques d’ocupació és el que

s’hauria de prendre com a base per fer els pactes locals.

El SOIB, amb aquesta filosofia, va realitzar a l’any 2003, la

passada legislatura, no aquesta, sinó la passada legislatura, un

estudi de mobilitat dels treballadors de les Illes, que va definir

com a zones de concentració i pols d’atracció; és a dir, el que

serien les conques d’ocupació i dins de cada conca, quin

ajuntament o quin municipi actua com a pol d’atracció

d’atracció dels treballadors. Aquesta es va definir, va resultar

en deu zones de concentració, al marge de la ciutat de Palma

que, per si mateixa, actua com a pol d’atracció de tots els

treballadors de les Illes Balears.

Què en pensa el Govern políticament de la necessitat

d’aproximar els pactes polítics a la realitat laboral de les Illes,

Sr. Conseller? És a dir que en pensa el Govern que els pactes

que han de gestionar les polítiques actives d’ocupació siguin

lligats a les conques d’ocupació i a aquests pols d’atracció de

treballadors?

Fins enguany hi havia deu pactes locals a les illes, deu,

Palma, Calvià, Felanitx, Eivissa vila, mancomunitat nord,

mancomunitat del Raiguer, mancomunitat del Pla, Consell de

Mallorca, Consell d’Eivissa i Consell de Menorca. Ara vostès

en proposen 17; a més dels que ja he dit: Manacor, Marratxí,

Llucmajor, Santa Eulària, Maó, Ciutadella, mancomunitat sud,

total 17. Ha implicat alguna universitat o centre d’estudis a la

definició d’aquests i no d’altres àmbits territorials? Si

l’indicador per considerar un àmbit territorial propi era

únicament el número d’habitants, que és el que vostè ha
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manifestat, és a dir, municipis de més de 20.000 habitants, per

què Inca, amb més de 20.000 habitants, no ha signat l’acord -tal

vegada el president del Parlament li pot contestar? Pensa que

és eficient, socialment, que una mancomunitat de municipis

gestioni serveis per a tots els municipis, excepte un, com és el

cas de Felanitx o Marratxí? Quina entitat ha reclamat la

signatura a dos àmbits territorials nous a Menorca, qui li ha

demanat dos àmbits territorials a Menorca? El Govern creu que

l’àmbit territorial de Maó inclou exclusivament els habitants

que viuen i tenen residència a Maó? Vostè no creu que

inevitablement les polítiques actives d’ocupació implicaran

gent que viu a Sant Lluís o a Es Castell, com a mínim?

A quins objectius idò respon aquesta divisió territorial que

ha proposat i impulsat el document, el Govern? El document

d’acord signat estableix que ara pactem que d’aquí a un any hi

haurà pactes per a l’ocupació nous, per què no s’inclouen a la

mateixa taula de concertació local mecanismes tan importants

com el Pla FIP, les escoles taller, els tallers d’ocupació, els

serveis d’orientació, la informació laboral, la orientació

específica? Per què no es pot tractar a la mateixa taula

d’ocupació local que desapareixi un programa tan important

per a l’educació reglada com el programa Dalias? Per què no

es pot tractar la garantia social? Per què no es pot parlar de la

formació professional reglada? Perquè a l’àmbit territorial què

es coneixen les necessitats de la població i que no s’entra en

competència i que es pot discutir, per què no s’inclouen tots

aquests mecanismes de polítiques actives d’ocupació?

El que sí li he de dir, i per no ser negatius, és que incorpora

una cosa positiva, o dues coses positives: la primera, la

participació del Govern a tots els pactes, positiu; la segona, que

s’inclouen, teòricament, s’inclouen totes les polítiques de

desestacionalització del Govern. Però igual que les polítiques

de desestacionalització, s’haurien d’incorporar totes les que ja

li he dit i que són competència d’aquest Govern; per què no

inclou a la mateixa taula de negociació la formació contínua,

que ja és responsabilitat de vostès? Al final, Sr. Conseller, des

que té 16 anys i si té la desgràcia de deixar la formació reglada,

que crec que hauríem de propiciar que tots estiguessin el

màxim temps possible a la formació a l’escola i als instituts,

però si surt, dels 16 anys als 65 que deixarà de treballar

inevitablement haurà de passar per totes les formacions

possibles, si volem tenir una població qualificada, i per tant

això hauria de ser també debat dels pactes locals.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Ja acab, Sr. President. Quin percentatge de doblers gastats

de la Conselleria de Formació es negociarà en aquests pactes

locals, quin percentatge de tot el que vostè gasta? Quina anàlisi

s’ha fet dels pactes anteriors, què era i què era dolent per

arribar a la conclusió de canviar i d’impulsar noves propostes?

Quins instruments indicadors han fet servir per tal de millorar

contínuament la gestió pública dels doblers i també l’eficiència

social dels mateixos i que, en aquests cas, és més necessari que

mai?

En definitiva, Sr. Conseller, li toca respondre perquè

aquesta conselleria ha impulsat la signatura, a tota pressa, d’un

acord que no respon al que haurien de ser els objectius laborals

de les illes i de tots, partits polítics, agents socials i econòmics

i entitats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el representant

del Govern, l’Hble. Conseller de Treball Sr. Cristòfol Huguet

Sintes.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors

diputats. Sr. García Querol, m’han encantat un parell de coses

que vostè ha expressat i sobretot el to magnífic que durant tota

la seva intervenció ha tengut. L’ànim positiu, constructiu i la

necessitat que en aquesta matèria, com en moltes d’altres, del

Govern hi hagi enteniment entre responsables polítics me

pareix també, com a vostè, essencial, necessari i una obligació.

Li donaré la meva visió respecte de la ubicació política dels

pactes locals. De vegades és fàcil confondre pacte amb plans;

hi ha, que jo sàpiga, l’Estratègia europea, que no repetiré i que

vostè coneix molt bé, i que unes línies, deu línies específiques

actualment vigents. ParalAlelament a açò, en aquesta comunitat,

com a moltes d’altres, hi ha el programa operatiu, on hi ha uns

continguts econòmics i que, precisament, som ara a la meitat i

és un moment magnífic per revisar el seu contingut.

En segon lloc, a part d’aquests instruments europeus, per

dir-ho de qualque manera, hi ha el Pla nacional d’ocupació, una

eina necessària i que reflecteix damunt qualsevol organització

territorial autònoma el seu contingut, perquè és l’enllaç amb

l’estratègia europea. A les Illes Balears tenim, a més, un altre

pacte global, de l’any 2000, per, diré el títol exacte; per a

l’ocupació, la cohesió social i el foment de l’economia

productiva a les Illes Balears, que, que jo sàpiga, no té ni data

de caducitat, per tant vigent que es revisi, per acord dels agents

social i l’administració.

I a part d’açò tenim també els deu pactes locals que vostè

ha posat de manifest. Què ens falta? Doncs, un pla, no un pacte

més, no, un pla d’ocupació; perquè una cosa és un pacte, que

és el que vam subscriure respecte d’objectius, continguts,

etcètera, el 2000, i es va publicar el 2001, i una altra és

l’absència d’un pla. I aquest Pla de les Illes Balears per a

l’Ocupació ha de ser congruent amb l’Estratègia europea, a

través del Pla nacional i ha de contenir la visió tant en

diagnòstic, com objectius, com aplicacions econòmiques, que

les administracions, naturalment el Govern balear, per ser qui

sustenta i per subjecte de les competències, ha de dirigir quin

ha de ser el contingut a desenvolupar.
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El pactes locals, per tant, dels quals parlam en aquest

moment, seran aquells instruments que, en coherència amb tot

açò, insistesc, un pla d’ocupació a les Illes Balears no existeix,

s’està redactant i es tramitarà al llarg d’aquests mesos, d’un

mes o un mes i mig, i a més ha de ser congruent amb això altre.

Per tant, no té massa sentit, amb independència de les

circumstàncies temporals que vostè ha posat de manifest

respecte dels que es van subscriure el 200, amb independència

d’aquests, no té massa sentit subscriure uns pactes

independentment o sense considerar un pla de les Illes Balears

i en coherència amb la revisió de la situació del programa

operatiu del Pla nacional i del desenvolupament de l’Estratègia

europea. Supòs que açò ho comparteix i per tant és el primer

gran motiu que en aquest moment s’hagi instrumentat un acord

global entre les administracions, els ajuntaments de més de

20.000 habitants, els consells insulars, el Govern de les Illes

Balears i els representants legítims de les patronals i dels

sindicats representatius legalment, per acordar el

desenvolupament d’aquests pactes locals.

Aclarit açò, una qüestió que me plantejava són els nous

àmbits territorials, ja baixant a això del pacte. Miri, això de les

conques crec que ho he entès, però vostè hauria de tenir en

compte que parlam de recursos econòmics i d’execució; que li

llegiré, perquè no sigui veu d’opinió política, sinó de l’autoritat

dels que tenen més responsabilitats en aquests temes, la decisió

del Consell de la Comissió de les Comunitats Europees, relativa

a les directrius per a polítiques d’ocupació dels Estats

membres, a l’article sobre prioritats, ho llegiré en castellà, que

és com ho tenc: “Prioridades para hacer frente a los desafíos

actuales y futuros -darrer paràgrag-. Una buena gobernanza

requiere una cooperación eficaz entre las principales partes

interesadas, esta cooperación se sustenta muy particularmente

en la implicación activa de las instituciones europeas, los

gobiernos, los parlamentos, las autoridades regionales, las

autoridades locales y los interlocutores sociales y sociedad

civil”.

Li podria citar moltíssims de documents, li cit els dos més

importants, la decisió del Consell relativa a les directrius i la

guia per als pactes territorials a favor de l’ocupació 2000-2006,

que és paralAlel al programa operatiu Objectiu 3 nostre, i també

aprovat el novembre del 1999, per a l’aplicació del fons social

europeu. Apartat 2 de l’article segon: “En los ámbitos políticos

indicados en el apartado 1, el fondo tendrá en cuenta los

elementos siguientes: la necesidad de apoyar el desarrollo local,

incluidas las iniciativas de empleo locales y los pactos

territoriales de empleo.” És a dir, contínuament fan referència

les iniciatives i els acords i les directives europees a local.

Quins són els ens locals per antonomàsia, aquells als quals

els ciutadans, els treballadors o no treballadors acudeixen? Els

ajuntaments. Quins ajuntaments, on han de situar el límit, entre

aquells que tenen capacitat tècnica i econòmica per fer,

subscriure i aplicar pactes locals? Aquells, hem decidit,

l’opinió general dels experts, que són els que tenen 20.000 o

més habitants. I açò és l’explicació Sra. García Querol, que

totes les iniciatives, suggeriments, directives, etcètera,

europees, ens recomanen que en aquests pactes hi hagi els

ajuntaments, i segon, que dels ajuntaments, aquells que tenen

20.000 o més habitants tenen competència tècnica, funcionarial,

administrativa i econòmica suficient per fer efectiva.

També li vull afegir que en opinió meva particular, és en

aquests municipis d’aquesta grandària on hi ha borses que,

diríem, suposen el mínim de presència dels beneficiaris,

d’usuaris dels serveis per a l’ocupació i que per tant val la pena

instrumentar mitjans humans, organització, etcètera. I açò és el

que ha generat el nou mapa per a les Illes Balears per als pactes

locals, que són aquests disset, que vostè no sé si els ha

relacionat, però que coneix tan bé com jo.

I per què no es poden incloure determinades polítiques

actives en els nous pactes? Perquè no estan encara

desenvolupats. És a dir, jo podria demanar dels pactes que van

subscriure vostès, per què els varen limitar al que els varen

limitar? Vostè me podria contestar, perquè ho deu saber. Però,

jo, d’aquests que hi ha un gran acord per subscriure, negociar

i pactar amb els agents socials i les administracions en aquest

moment, li podré contestar quan haguem pactat el que haguem

pactat; sí que li puc dir que, des del punt de vista del Govern,

estam absolutament oberts a negociar i a pactar el que faci falta

de les polítiques actives.

Li agraesc la valoració positiva, que a qualque moment

abans no havia estat així, record la meva compareixença

voluntària davant comissió respecte de la participació del

Govern en els nous pactes locals.

I quan a la formació, miri, m’ha agradat el que ha dit, perdó,

però li faria una precisió; respecte de formació, quan ha dit que

un jove o una jove, quan surt de la formació reglada, li espera

una vida fins als 65 anys al llarg de la qual ha de tenir formació

o, com a mínim, possibilitats i condicions per fer formació al

llarg de la seva vida, hi estic d’acord, hauríem de procurar que

aquesta no hagués de ser ocupacional. Supòs que està d’acord

amb mi que la formació que desitjam als que surtin de la

formació reglada, sigui formació contínua, i per tant no

necessària a les Illes Balears o la menys possible

d’ocupacional.

Hem aconseguit, ahir vam celebrar a Madrid la sectorial per

al repartiment de fons per al 2005, i pareix, pareix, que anirà

bé, excepte en el percentatge de fons social europeu dins

aquests recursos per a formació, que puguem combinar d’un a

l’altre, subprograma, formació ocupacional i formació

contínua. Açò ens permetrà que a mesura que avancem i

tinguem necessitats majors a formació contínua, significarà que

anam bé amb inserció laboral, i per tant l’ocupacional no és tan

necessària.

Jo, dels exàmens dels pactes vençuts, li diré que me sembla,

ho podria fer com a conseller de Treball, des de la conselleria,

però crec més elegant i més constructiu i més positiu i que ens

donarà millors pactes per al futur, fer-ho juntament amb els

agents socials i amb la resta d’intervinents. Per tant, en el cas

de Menorca crec que ho hem d’analitzar amb els ajuntaments

de Ciutadella, de Maó i el consell insular i els agents socials, i

a la vista dels resultats i demés prendre decisions quant al futur,

igualment a la resta.

Bé, ha fet una referència també a Inca i a algunes

poblacions, Marratxí, etcètera, de Mallorca; miri, quan hi ha

una decisió d’agrupar-se administrativament com a

mancomunitat, aquesta és una previsió que es va prendre des
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del principi, juntament amb les administracions locals i els

agents socials. És a dir, l’estructura és: l’oferta a les cèlAlules

locals menors que poden tenir pactes locals, ajuntaments de

més de 20.000 o més habitants; quan aquests, de voluntat

pròpia, decideixen incorporar-se a una mancomunitat o a una

cèlAlula de nivell superior ho fan perquè és la seva decisió, i per

tant es respecte; i quan queden municipis petits sense estar

inclosos, l’administració que assumeix aquestes actuacions són

els consells insulars, considerats des del punt de vista de les

funcions que correspondrien a una diputació, que és substituir

les administracions locals d’àmbit municipal.

Si açò no s’activés, a causa de la falta de voluntat,

possibilitats o interès per part d’aquestes administracions,

l’oferta següent seria als agents socials. I si aquests tampoc, per

les circumstàncies que fossin, no poguessin actuar, actuaria

directament l’administració autonòmica, que sí té obligació,

mitjans i instruments per fer-ho. Però insistesc, la decisió és,

respectant al màxim, les decisions de la Comissió de la Unió

Europea i les directrius en aquest sentit, que siguin els

ajuntaments els que liderin els pactes locals i amb el suport

econòmic d’un 75, més un 10% de gestió, del Govern de les

Illes Balears i el seguiment i vigilància dels agents socials i les

administracions es puguin aconseguir millors taxes d’ocupació

d’inserció laboral i de formació contínua als nostres

treballadors.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, per dir una mica la nostra també

en aquesta interpelAlació, que consideram, des del nostre grup,

era convenient presentar-la davant la situació que ens trobam

dels pactes locals, que s’han deixat caducar, que no s’ha

produït una renovació, encara que avui mateix es troben

prorrogats, Sr. Conseller.

Nosaltres plantejaríem alguna reflexió i també qualque

pregunta amb veu alta, dic qualque pregunta amb veu alta per

si el conseller la vol recollir, com que reglamentàriament jo no

he aconseguit aclarir mai del tot això de les interpelAlacions el

torn de fixació de posicions dels grups que no són els que la

formulam, dic alguna pregunta amb veu alta per deixar-la aquí

i si el conseller la vol recollir.

Bé, en els darrers anys, però sobretot a partir del 2000, i

amb la nova normativa de formació, la concertació a l’àmbit

local, amb la corresponent elaboració de plans locals

d’ocupació que donava resposta a les necessitats específiques,

va tenir una forta expansió a les Illes Balears, i que estam

d’acord, es va passar de 2 a 10 pactes territorials, a partir d’un

esforç de les diferents institucions implicades i entitats socials.

Fins i tot també es va fer el pacte per a l’ocupació, la

cohesió social i el foment de l’economia productiva, amb la

possibilitat d’adhesió als pactes locals d’altres entitats socials

que no eren presents a la Mesa del Diàleg Social. Tot això,

creim que eren coses noves que es varen fer la passada

legislatura.

Però el vertader avanç, que no era només un document de

proposta de la seva signatura, el més significatiu és el que

representa de transferència real dels recursos, mitjans

econòmics i tècnics i d’integració del model de gestió i

d’ocupació. Consolidava contractes, programes en matèria de

formació, establiment d’una xarxa compartida de serveis

d’orientació laboral, general i específics per a colAlectius;

establiment de mecanismes de coordinació de les borses

d’ofertes de treball; posada en marxa d’una xarxa de punts

d’informació laboral, cofinançats pel Govern, amb possibilitat

de competències reals en matèria del seguiment de les

demandes de treball, com és el tema del segellat de targetes. I

multiplicació de la contractació d’agents de desenvolupament

local i posada en marxa d’un plenari de pactes locals.

Tots aquests recursos varen significar no només més

presència real de les polítiques d’ocupació en el territori, sinó

un enfortiment progressiu dels propis instruments de

concertació social. Per dir-ho més clarament, la possibilitat de

passar de documents amb poc contingut específic, moltes

vegades còpies d’un àmbit a un altre, a documents més

elaborats, més acostats a la realitat i on ja no bastava una

descripció generalitsta.

La situació actual, des de ja fa quasi un any i mig, és de

paràlisi, d’alguna manera de tornar enrera passes fetes, i

sobretot de reduir a paper sense contingut la concertació local.

Ara de bell nou, es presenta un nou escenari, que entenem que

és de confusió, sense contingut real i que significa mantenir una

política arbitrària i discrecional. I les preguntes que feim són:

quin és el criteri territorial de distribució de les escoles taller i

els tallers d’ocupació? Quina avaluació territorial s’ha fet de

l’impacte de les accions formatives i de les seves necessitats?

Com s’ha avançat en la integració dels serveis d’orientació

general. Les borses d’ocupació local i de les oficines pròpies

del SOIB? Per què s’han deixat de finançar els punts

d’informació laboral als ajuntaments, que s’havien convertit en

molts casos en punts de referència i d’experiències positives

d’implicació local d’ocupació? I què s’ha fet dels plans locals

d’inserció de colAlectius desfavorits?

Citam el Govern a una vertadera concertació, amb uns

continguts, recursos, participació social, en definitiva, i a la

construcció d’un model realment implicat en una més i millor

ocupació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Eduard

Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
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Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Seré molt breu perquè senzillament avui ens pertoca fixar

posició i no introduir noves qüestions, ni entrar en debat i que

és així com nosaltres en principi entenem la fixació de posició

dins una interpelAlació. Bé, en primer lloc volem deixar clara la

nostra coincidència en moltes de les qüestions que han sortit

formulades en aquesta cambra pels portaveus dels grups que

m’han precedit, però si més no unes pinzellades de la nostra

postura, la postura del PSM-Entesa Nacionalista, que

consideram que és força clara.

Consideram necessaris i objectivament positius els pactes

locals per l’ocupació com a eines, així les entenem, per

dissenyar polítiques concretes, per resoldre problemes concrets

i a zones concretes. És a dir, les consideram una eina d’acord

per mor que els agents socials, amb la colAlaboració de

l’administració autonòmica, però també amb l’administració

local, posin damunt la taula les mancances de formació en

principi existents a un determinat territori, però també

consideram que s’haurien de posar damunt la taula els

principals problemes existents en aquell territori, ja siguin

sinistralitat, precarietat laboral, etcètera. I a partir d’aquí posar

en marxa polítiques actives que ajudin a palAliar aquestes

mancances. Des del nostre punt de vista no hem d’oblidar que

malgrat moltes de les problemàtiques existents necessitarien

modificacions legals que no són en el nostre abast, perquè

suposaria modificar la legislació laboral de rang estatal. També

és cert que mitjançant el diàleg i la concertació social també es

pot actuar i en aquest marc és allà on situam la importància dels

pactes locals de l’ocupació.

Precisament per açò hem de lamentar el retard en la revisió

dels pactes locals, un retard de més d’un any en no tornar

arrencar de nou aquests pactes locals per l’ocupació. Tot aquest

temps certament no ha estat, mentiríem si diguéssim el contrari,

temps perdut, però sí un temps allà on no s’ha avançat gaire i

des del nostre entendre d’una manera injustificada. Sincerament

creim però que podríem dir que ara sembla que començam una

nova etapa, una nova etapa que voldríem que fos profitosa. Per

açò ens preocupa i crec que ho hem de posar també aquí

damunt la taula, ens preocupa que ja a hores d’ara, en poc més

de 10 dies de signar el protocol, ja apareguin algunes veus

crítiques. Ens preocupa que secretaris generals del principals

sindicats considerin insuficient el que s’ha signat i demanen

incloure altres àmbits de formació i altres problemàtiques, com

crec que ja ha explicat la Sra. Carme Garcia Querol. Però

també m’ha preocupat com a diputat menorquí i m’ha

preocupat molt, que el secretari general de Comissions Obreres

de Menorca digui i cit textualment: “que la Conselleria de

Treball i Formació pretén dividir les polítiques actives

d’ocupació, impedint així que a Menorca les polítiques laborals

es facin de forma insular, la qual cosa seria una passa enrera”.

No puc interpelAlar directament el conseller de Treball i

Formació, però crec que aquests dubtes s’han de clarificar. Jo

crec que en part el conseller ho ha intentat, en part, i crec que

s’han de clarificar perquè ens preocupa aquesta afirmació que

si és certa voldria dir que no anam per bon camí i que en

definitiva no aconseguirem allò que tots volem que és millorar

l’ocupació. No volem pressuposar res, però ens preocuparia

veure motivacions polítiques darrera aquest trossejament de

què parla el secretari general de Comissions Obreres a

Menorca. Crec que aquests temes s’han de clarificar pel bé de

l’ocupació a les Illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té

la paraula Don Jaume Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

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

Conseller, primer de tot donar-li les gràcies per les explicacions

que ens ha donat avui en aquest Parlament, referides a un tema

tan important com és el tema dels pactes locals. Dir-li i un poc

en to de broma a la diputada socialista, que avui Sr. Conseller

hem anat un poc a escola perquè hem après un poc més d’allò

que són els pactes locals perquè semblava quasi una classe.

Senzillament dir-li que per part del Grup del Partit Popular té

tot el suport en totes les polítiques que està desenvolupant des

de la seva conselleria i com no també, les que són referents als

pactes locals d’ocupació i el pacte per l’ocupació.

Partint com bé diu l’encapçalament d’aquesta interpelAlació

que presenta el Grup Socialista, els pactes locals d’ocupació

són instruments fonamentals de concertació i definició de

polítiques actives d’ocupació i de formació. I com ja han dit

aquí, açò és una cosa molt ampla i que a més hem de

territorialitzar. Per açò senzillament el nostre grup creu que els

pactes locals d’ocupació no han de ser senzillament un

document d’una manera genèrica que qui l’ha d’aplicar no el

pugui aplicar perquè no tengui les eines adequades per poder-lo

executar. Per açò creim que la feina que es fa des de la

conselleria és la feina adequada, anar passa a passa, intentar fer

pactes locals d’ocupació que donin lloc a què se puguin

desenvolupar per part dels ajuntaments d’una manera efectiva.

Com no pot ser d’una altra manera aquests pactes locals

d’ocupació s’han de coordinar conjuntament amb la

conselleria, les polítiques locals, les insulars, les de l’Estat i

com no, les polítiques europees en matèria laboral. Han de ser,

com hem dit, un instrument que serveixi per la concertació i

hem de posar en comú els objectius que tenen empresaris,

treballadors i el Govern d’aquestes illes. 

Com ja ha dit altres vegades el conseller, els pactes locals

no fan referència només a polítiques laborals, sinó que fan

referència a polítiques d’agricultura, comerç, indústria, turisme

i també, com no, d’ordenació del territori i urbanisme. Tot

aquest conjunt fa que els pactes locals d’ocupació, o fer un bon

pacte local d’ocupació, sigui una cosa bastant complexa.

Nosaltres des del Grup del Partit Popular el que volem són

pactes locals d’ocupació que donin vertaderes polítiques

actives d’ocupació, que facin una vertadera política i

aconseguir un vertader pla d’ocupació per a les nostres illes.

Una volta dit açò fer referència, trob que és molt important

fer referència a l’acord que vostè va firmar aquest mes

d’octubre, si mal no record dia 17 d’octubre, que va firmar a la

Conselleria de Treball i Formació, el Consell Insular de

Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i Formentera, ajuntaments de

més de 20.000 habitants i també molt important, amb els 4



2112 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 46 / 30 de novembre del 2004 

 

agents més representatius d’aquesta comunitat autònoma i que

són la CAEB, la PIME per part de les patronals i UGT i

Comissions Obreres per part dels sindicats. Assumint la

Conselleria de Treball i Formació dos compromisos molt

importants, el primer coordinar la negociació del nou pacte per

l’ocupació, la cohesió social o el desenvolupament sostenible,

la competitivitat i el corresponent pla d’ocupació que marcarà

les directrius per elaborar els nous pactes d’ocupació locals. I

segon i tan o més important, perquè depèn realment que se

puguin executar, garantir el desplegament dels contractes dels

programes corresponents.

Sr. Conseller, nosaltres trobam que aquesta mesura, com

vostè ja molt bé ha explicat, s’ha de diferenciar allò que són

pactes i allò que són pactes, amb aquestes mesures i aquest

camí que estan prenent la conselleria creim que és l’adequat.

Creim que sense cap dubte que l’impuls que s’està donant a la

conselleria en aquest sentit és l’adequat per fer unes vertaderes

polítiques actives d’ocupació. Jo no sé si se’n recordarà vostè

de la darrera compareixença que va tenir en comissió dins

aquest mateix mes per presentar el que varen ser les línies

bàsiques del pressupost de la seva conselleria quan no sé quin

grup polític li va donar un notable en màrqueting. Sàpiga que

el Grup del Partit Popular li dóna un excelAlent en allò que és

la gestió dins la seva conselleria.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Carme Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Tadeo, inevitablement ha d’estar

signat per UGT, Comissions, CAEB i PIME, això no és un

mèrit, és que si no estigués signat no seria un pacte, ho entén?

Per tant, no és un valor afegit el que l’hagin firmat sindicats i

patronals, és un requisit per l’existència del mateix, són dues

coses diferents. Em sembla bé que ho hagin signats els demés,

només faltaria que vostès tenguessin en marxa pactes..., miri no

seria la primera vegada, jo record en aquesta cambra la darrera

legislatura del Sr. Matas va fer un pacte sense signatura de

sindicats i patronals i ell va dir que tenia un pacte. Jo me’n

recordo d’haver-li dit els pactes unilaterals quins pactes són?

Perquè és facilíssim arribar a ca teva i dir, amb jo mateix estic

d’acord i ho tiraré cap endavant i això és un pacte. Per tant,

naturalment estan signats per UGT, Comissions, CAEB i PIME

perquè sinó no ho seria.

I efectivament els pactes no són plans, sí Sr. Conseller. Els

pactes no són plans, però un sense l’altre no té sentit, ni un pla

sense concertació, ni la concertació sense uns objectius. El que

li deim és que no té cap de les dues coses. Vostè mateix diu que

el Pla d’ocupació és el que fa falta i qui governa aquesta

comunitat autònoma des de fa 17 mesos? És que ja hauria

d’estar redactat diu vostè..., és que si no fos al Parlament fins

i tot diria una paraulota (...) i és que vostè mateix digui que fa

17 mesos que governa el Partit Popular, no està fet i que hauria

d’estar fet. És que és gros arribar a aquesta conclusió. No té

sentit, diu vostè, subscriure uns pactes sense que estigui

redactat el pla de la comunitat autònoma. Idò què ha fet el dia

17 vostè si no és subscriure pactes?

Ens llegeix les instruccions, o els eixos, o els suggeriments

del Fons Social Europeu i diu que “una bona gestió dels fons

implica la cooperació eficaç entre autoritats locals”. Quan parla

del consell no la sap definir, vostè se’n recorda que els consells

insulars també són entitats locals? La cooperació no és el que

ha es fa dintre de les mancomunitats de municipis? La

cooperació no és el que fan els consells insulars quan apliquen

plans insulars per a tots els municipis? Sr. Conseller, això no és

cooperació? Vostè diu que és per dur a terme polítiques de

desenvolupament local, si això és el que li he dit, tal vegada no

m’he expressat prou bé, no he donat classes prou bé encara en

el conseller. És clar que precisament els pactes locals són

importants perquè han d’anar lligats a polítiques de

desenvolupament local, desenvolupament econòmic local i que

tota la Unió Europea i els analistes descriuen com les polítiques

que donen més rendiments a nivells d’ocupació estable,

qualificada i lligada al propi territori on viu la persona. Per això

és tan important posar en marxa polítiques d’aquest tipus des

dels ajuntaments o des de qualsevol forma de cooperació amb

els ajuntaments. 

I no només les polítiques de formació, per això és tan

important que existeixin agendes de desenvolupament local.

Per això és tan important que estiguin lligades als ajuntaments

els serveis d’orientació. Per això són tan importants aquelles

oficines d’informació laboral que vostès han tancat a tots els

ajuntaments, se’n recorda? Per això és tan important la

perspectiva d’allò que és local. Per això és tan important lligar

a ajuntaments, o cooperació d’ajuntaments, les escoles taller i

avui té un exemple que ha duit a terme el President de la

cambra com a batle d’Inca que jo he de lloar i que també he de

lloar el seny d’haver-se mantingut en polítiques d’ocupació

lligades al seu territori i per tant, a la seva mancomunitat de

municipis.

Jo li torn insistir, si és bo per a Inca per què no és bo per a

Marratxí, o per a Felanitx? Jo no entenc quina estratègia és

aquesta. Jo li diré quina estratègia és, l’estratègia és el que ha

dit, a cada nivell una cosa, vostè què vol tal, vostè què vol qual,

jo li don el 75% que li pagaven fins ara i a més a més el 10%

per a gestió. Però miri Sr. Conseller, vostè sap que un 10%, en

euros me costa encara, però un 10% de 3 milions d’euros,

posem de mitjana que gestioni, són 300.000 que dóna per fer

contractacions per gestionar aquests fons. Si vostè rebaixa les

quantitats es queden fora persones, treballadores que són

imprescindibles per fer bones planificacions i impulsar nous

plans d’ocupació. Es queden fora pedagogs per programar, es

queden forma psicòlegs per triar els beneficiaris, es queden fora

economistes per dissenyar les actuacions de desenvolupament

local. Tota aquesta gent es queda fora i vostè Sr. Conseller ho

sap i per això en casos com el de Menorca i a pesar de què a

Menorca cap sindicat ni patronal havia reclamat la divisió del

mateix, arriba el conseller i comunica que a partir d’ara, perquè

això no és concertar Sr. Conseller. 

Arriba i comunica que a partir d’ara hi haurà 3 pactes

locals. Per això arriba a Eivissa i comunica que a partir d’ara hi

haurà 3 pactes locals. Per això arriba i comunica i allà on no

comunica és allà on governen vostès mateixos, com a Inca, i el
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que governa li ha dit no senyor, això no és el que jo vull perquè

sinó Inca també tendria un pacte local i no serien proporcionals

ni serien coherents, ni en àmbits territorials, ni en disseny de

polítiques de desenvolupament local, ni en pols d’atracció

perquè estic d’acord en què Ciutadella tengui un pacte local, els

que van a Ciutadella a treballar són només de Ciutadella? No

hi va ningú de Ferreries a treballar a Ciutadella? Idò Ferreries

pertanyerà a un pacte amb el consell insular. Santa Eulàlia

tendrà un pacte propi perquè tots els treballadors treballen a

Santa Eulàlia, no n’hi ha ni un que treballi a Eivissa. Vostè sap

que des del punt de vista de mobilitat dels treballadors és

absolutament incoherent i des del punt de vista dels doblers

gestionats és ineficaç perquè es perden recursos en 17

administracions que són molt més difícils de gestionar.

I per últim Sr. Conseller, hi ha un munt de preguntes que no

m’ha contestat i jo insistesc, jo les vull saber perquè per això

són les interpelAlacions. Ha contractat alguna universitat, centre

d’estudis, persona per definir quines eren els millors 17 àmbits

territorials amb els que ha acabat? Bé, algun estudi tendrà al

respecte, no serà per ciència infusa que ha arribat a aquesta

conclusió. Per què Inca que té més de 20.000 habitants no té un

acord propi? Per què ni Felanitx ni Marratxí que tenen més de

20.000 habitants no estan a la seva mancomunitat? Vostè ha dit

que Inca que naturalment si està en una mancomunitat ha de

quedar de dins, idò per què Felanitx i Marratxí surten de les

iniciatives de la pròpia mancomunitat? Creu que l’àmbit

territorial de Maó és exclusivament, des del punt de vista

laboral, de Maó? S’autoalimenta només amb els habitants de

Maó? Com determinarà les necessitats i estratègies a cada

àmbit si en aquest acord que han signat, Sr. Tadeo, no recullen

ni diagnòstics, ni fórmules d’avaluació, ni indicadors, ni àmbits

territorials, res? L’únic és qui rebrà els doblers i prou...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Per què no formen part com annexes aquests plans? Per què

no? És molt fàcil, pactem això i el pla que aplicarem és aquest

com annex. Per què no ho ha fet si és tan necessari, com vostè

mateix defensa?

Hi ha un parell més de preguntes, però les deixaré perquè

el temps s’ha acabat. Sr. Conseller, esper que no faci com

abans en les preguntes, que segueixi sent elegant i no faci

menció a la meva gestió política anterior, perquè si ho fa

demanaré la paraula per replicar. No estic disposada a què

digui coses que no puc contestar. I quan se fa referència a

polítiques actives, quan es fa referència a desenvolupament

econòmic local està demostrat que els que coneixen, com he dit

el cas dels sindicats a nivell de Menorca, o com li poden dir les

patronals si parla amb elles a diferents nivells locals, no només

des de Palma, tenen una visió necessària d’allò que és necessari

per al seu territori per desenvolupar-ho. Quan s’ha fet així s’ha

avançat molt i molt en matèria d’ocupació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, vaja paper que li

han encomanat eh? Li han donat escrit i supòs que ha estat

conscient que repartia als que havien governat abans. Quan

vostè parlava dels pactes locals, el que havien fet o deixat de

fer, se referia als pactes d’abans i açò va per varis intervinents.

Només van intervenir i firmar pactes les administracions locals,

ajuntaments, consells insulars i els agents socials. Sr. Ramon,

el Govern no va firmar cap pacte local...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

No se pot interrompre...

(Remor de veus)

Sr. Conseller, li agrairia que se cenyís a la...

(Continua la remor de veus)

Per favor un poc de silenci. La que fa la interpelAlació és la

Sra. Carme Garcia i Querol i jo li agrairia al Sr. Conseller que

s’adrecés a la Sra. Garcia i Querol.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. President. Ja sap que en les

interpelAlacions hi ha hagut criteris dispersos al llarg de les

legislatures i jo me cenyiré exclusivament a allò que se m’acaba

d’indicar des de la presidència i que a més és ben segur que és

allò que diu el Reglament.

Bé Sra. Garcia Querol, li contestaré. Allà on érem, els

pactes que hi havia vigents fins a finals del 2003 els varen

subscriure exclusivament les administracions locals i els agents.

Ara vostès han llegit a Menorca que tenen un esborrany

preparat, el consell insular, els ajuntaments i els agents. I per

què no ho varen fer el 2003? Si el Govern no l’ha hagut de

menester per res ara per què critiquen el Govern? No estàvem

en la mateixa situació quan acabaven els pactes? La

interpelAlació és això, però no me facin preguntes que les

respostes són seves.

Una altra qüestió, governar les entitats locals. Vostè el que

fa és una defensa dels consells i un règim de competències.

Escolti, no és aquí ni, en aquest acte, ni és la qüestió. En aquest

moment la competència la té el Govern i la gestió passa perquè

el Govern dirigeixi i proposi, no els agents socials, el Govern

que és qui té la responsabilitat i la competència. I en matèria de

pactes locals l’únic que s’ha fet ha estat oferir un nou model

perquè precisament a partir d’un projecte que vostè coneix

perfectament, va començar amb el nom d’XL i que ara se diu

GESFAE, està per açò i ve de la legislatura passada i el seguim
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perfectament i aquest és l’instrument i efectivament hi ha

informes de la Universitat, no sé si és avui o demà, hi ha reunió

dels partners allà on se defineix per què feim el que feim,

només faltaria.

El Pla d’ocupació. Miri me diu, ja ho sap que un pla no és

un pacte. Pacte per l’ocupació, contingut, article 1.1

“manifesten els pactants la seva voluntat d’intensificar els

acords amb les corporacions locals, agents socials, per elaborar

plans locals”. Plans locals, en català i en castellà diu el mateix,

n’ha vist cap de pla local del 2000 al 2004? Sra. Garcia Querol,

ni sabien el que escrivien. Varen aprovar plans locals, no pactes

locals i pla a Balears ni un, ni local, ni regional, ni insular, ni

un. Ara en tenim un començat a redactar i si Déu ho vol, amb

el consens i la concertació amb agents socials i els

representants de l’administració el subscriurem abans de finals

de gener, després serà coherent. Per açò el contingut de l’acord

que vàrem fer dia 17 al Consolat de Mar diu el que diu, que

tirem per endavant els contractes programa per al 2005 perquè

no hi hagi interrupcions ni de contractació d’agents locals, ni

ADL, ni... El Decret 11/2000 diu que si no hi ha pacte local (...)

de programa no poden acudir als serveis generals. Per açò feia

falta i per açò se va subscriure i açò vostè ho coneix, el que

passa és que confon i me sap greu, intenta confondre, me sap

greu. 

I si me coneix prou, no sé per què m’ha demanat a veure si

li retrauria res de la seva gestió, me coneix prou per saber que

això jo açò no ho faig, ni ho faré. No ho faig, ni ho faré. Li he

dit que m’ha fet preguntes que vostè no m’havia de fer perquè

les respostes les tenia vostè. Me demani aquí on jo he de

contestar, no aquí on ha de contestar vostè. I açò no és retreure

res.

Tallers, Marratxí, Felanitx, Maó i Ciutadella. Home! A

Ciutadella ho troba bé, a Maó no ho troba bé i per què? Perquè

té poblacions petites a prop, d’acord. Li puc demanar per què

el batle de Maó, el batle d’Eivissa i la Presidenta del Consell de

Menorca varen ser els únics presidents de corporacions que no

varen venir a firmar i varen enviar un representant? Tal vegada

açò li donaria una explicació de per què Ciutadella sí i Maó no.

Sindicats i patronals de Menorca. Se m’ha demanat també

sobre una opinió des de Comissions Obreres respecte de què

vull dividir polítiques actives a Menorca. Miri, discutirem amb

els representants de Comissions Obreres el que faci falta.

Interès en dividir per a què? Crec que un Govern que se brinda

a oferir el seu pressupost, pactar i programa mitjançant

planificació amb tots els agents i els representants de com més

ajuntaments millor i com més consells millor, si ho vol

entendre com a dividir, però vaja deu de ser d’aquestes

persones que a més de saber llegir, li convé entendre les coses,

no basta llegir.

Bé vull acabar Sra. Garcia Querol demanant que aquesta

espècie d’intent de fer veure que hi ha hagut paràlisi, que no

s’han fet actuacions, etcètera, no la repeteixin. S’han aplicat les

polítiques actives, s’han finançat les accions que s’havien de

finançar i s’està avançant, jo crec que sense massa dificultats,

vull seguir amb les discrepàncies en el debat parlamentari i no

fora d’aquí, se va avançant en concertació, en diàleg. La

responsabilitat respecte dels nostres ciutadans treballadors, que

són la majoria de ciutadans, perquè la taxa d’ocupació és la

més alta d’Espanya, és tan alta aquesta responsabilitat que tan

en formació contínua com en inserció laboral obliga a tots els

que tenim responsabilitats, siguin de Govern o d’oposició, a

deixar el debat amb les paraules que puguem posar de manifest

a la cambra, però (...) l’esforç, les mans i els colzes han d’estar

un al costat de l’altre per ajudar-los a ells.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que

correspon al debat i votació de les mocions.

III.1) Moció RGE núm. 7261/04, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a reglament regulador de

la modalitat del "tot inclòs", derivada del debat de la

interpelAlació RGE núm. 5485/04.

I en primer lloc debatrem la moció RGE núm. 7261/04,

relativa a reglament regulador de la modalitat del tot inclòs

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, derivada del debat

de la interpelAlació RGE núm. 5485/04. Té la paraula la Sra.

Patricia Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President, señoras y señores diputados. La

interpelación presentada por el Grupo Socialista sobre los

efectos de la modalidad del todo incluido en el sector comercio

tenía un fin en concreto, poner de relieve los problemas que

están sufriendo las empresas de servicios turísticos en nuestras

islas y la necesidad de buscar soluciones a esta situación que

podría acarrear graves consecuencias en nuestra economía.

Según una encuesta realizada entre el sector de pequeños

empresarios de este año, el 63% califica de negativa la

temporada turística y el 72% achacan estos malos resultados al

aumento del todo incluido. Estos resultados se tienen que tener

muy en cuenta si la incertidumbre y el pesimismo se introduce

en el sector. Será muy difícil que decidan invertir en la mejora

de los establecimientos, o que se arriesguen a contratar

personal si no ven claro cómo se va a desarrollar la temporada

próxima.

Todos sabemos que este sector permite la creación de

empleo, inversión y diversificación, así como contribuir a

ofrecer un complemento indispensable a la oferta de

alojamiento ofrecida a los visitantes y a los ciudadanos,

manteniendo la actividad incluso en temporada baja. Por lo

tanto, un mayor número de contratos laborales que no son ni

fijos discontinuos ni temporales. Las voces que se han

levantado expresando esta situación y el temor de un aumento,

deben ser consideradas por las instituciones. Hace unos días el

secretario general de la Federación Española de Hostelería, el

Sr. Gallego, anunció el crecimiento desmesurado de esta

modalidad, lo que supone a su parecer y al nuestro, un error y

una maniobra de los touroperadores que obtienen más

beneficios, ya que cobran el producto en destino y mantienen

una postura de fuerza ante el sector, esgrimiendo que es un
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producto solicitado que se ofrece, pero aprovechan para

presionar sobre el precio. 

Y de allí que les voy a leer lo que decía el Sr. Gallego: “la

implantación del euro, la irrumpción de nuevos competidores

meditarráneos y el aumento del turismo residencial, retos a los

que se debe responder apostando por la calidad, en vez de

asimilar sistemas que devalúan la oferta del todo incluido que

supone un harakiri para el turismo español”. El dirigente de la

FEH afirmó que la crisis que se puede producir sería muy

grande y no sería consecuencia de la falta de poder adquisitivo

de los clientes naturales, sino de la escasa respuesta a nuevas

demandas como el turismo cultural, deportivo o de aventura.

Además, el daño que puede ocasionar al sector que articula su

oferta en torno a las zonas de mayor concentración de hoteles,

Gallego consideró que el todo incluido generalizado en España

es realmente una pensión completa porque la planta hotelera no

está preparada para prestar todos los servicios que incluye esta

modalidad comercial como ocurre en el Caribe. 

La necesidad imperiosa de buscar soluciones a esta

situación motivó la interpelación por nuestro grupo y teníamos

claro la moción que debíamos presentar. El diputado del Grupo

Popular en su intervención dijo que estarían expectantes ante

la moción que íbamos a presentar. Hoy estamos aquí para

debatirla, espero y confío que el Grupo Popular vote a favor de

ella porque es la única solución posible a un problema que va

en aumento. Tienen otro motivo para votar a favor, el anuncio

por parte del President el Sr. Matas en la World Travel Market

de una ley que regularía la modalidad del todo incluido. Tengo

que reconocerles que nos sorprendió el anunció y sorprendió

porque nosotros registrábamos la moción y el President hacía

su anuncio. Pienso que no debía ser coincidencia, pero por lo

menos sí que nos llamó la atención. Además nadie esperaba en

la World Travel Market que fuera ésta la gran noticia que se

iba a presentar ya que de lo que se trataba era de enseñar y ver

cuáles eran las cualidades de la famosa tarjeta verde, tarjeta que

además quedó totalmente en un segundo plano ante el anuncio

del President de esta futura ley que regularía la modalidad del

todo incluido.

Y veamos por qué es necesario regular esta modalidad. En

primer lugar, su crecimiento. Este año ha aumentado un 18%,

y las previsiones anunciadas por los mayoristas de viajes es que

aumentará como mínimo un 29% más, y no lo digo yo, lo dice

un máximo responsable de un mayorista de viajes que trabaja

muchísimo en nuestras islas, que decía que esa era la demanda.

Si ellos dicen que ésta es la demanda, estamos convencidos de

que van a exigir a los establecimientos hoteleros a que se

ofrezca este producto, y si esta cifra se confirma, ¿se imaginan

los efectos que iba a ocasionar sobre todo a las empresas de

servicios turísticos? Si en el actualidad un 79% achaca al

aumento del todo incluido el descenso de los ingresos en el

sector comercio y restauración, ¿se imaginan con un 29%? Está

claro que es que las perspectivas no son nada positivas y

halagüeñas; nos veríamos en una situación de mayor número de

establecimientos cerrados, de menores ingresos y por lo tanto

más personas que tendrían que dejar de trabajar en estos

sectores, además del panorama que ya hemos denunciado en

algunas ocasiones, que serían pueblos o ciudades sin ningún

tipo de atractivo más que el de los hoteles, que es lo que sucede

por ejemplo en destinos como ocurre con el Caribe o con el

norte de África.

Además, el descenso del gasto de los turistas, que es el

dinero que realmente deja la gente aquí en las islas y es lo que

nos permite mantener nuestra calidad de vida, bajaría. En el

momento en que los turistas compran el producto del todo

incluido en su lugar de origen, ese dinero queda prácticamente

todo en ese país. Simplemente viene a pagar aquí el porcentaje

para lo que son establecimientos hoteleros; el resto queda ahí,

con lo cual el descenso sería mayor de ese gasto, y en

consecuencia habría una desaceleración de nuestra economía,

y esto yo creo que no podemos llegar a una situación así.

En segundo lugar, la mayoría de los establecimientos que

ofrecen esta modalidad no están adaptados a lo que se debe

ofrecer, al menos con el concepto de todo incluido originario

en destinos como el Caribe, donde las instalaciones son más

amplias, cuentan con varias piscinas, tienen más de un

restaurante, el servicio se da en todas las instalaciones... Ahí no

se conciben situaciones como la de algunos establecimientos de

nuestras islas, donde el cliente tiene que servirse la bebida y

debe hacer colas para comer una hamburguesa, o debe

levantarse a las seis de la mañana para poner la toalla en la

hamaca porque no hay suficiente para todos los clientes

alojados.

Estas situaciones son contrarias a la política que se quiere

impulsar de calidad. Sinceramente, ¿ustedes creen que lo

expuesto antes es dar calidad en el producto, en el servicio o en

las instalaciones? El concepto de calidad tiene una definición

muy concreta: superar las expectativas de los clientes. Cuando

esto ocurre, la persona reconoce el producto como calidad; en

caso contrario su percepción es negativa y se verá defraudada.

Esta situación se está dando en el producto de todo incluido

que se ofrece en algunos establecimientos de nuestras islas. El

cliente tiene la imagen de todo incluido de otros destinos más

preparados para ofrecerlo, y cuando lo disfrutan en nuestras

islas se dan cuenta de que no es lo esperado y, en consecuencia,

se van defraudados. En este momento todos los esfuerzos que

se quieran hacer para decir que somos un destino de calidad

quedan anulados; el cliente se marcha insatisfecho y ésta es la

peor situación que se pueda tener, porque llegará a su lugar de

origen y ahí comentará que en dicho establecimiento no ha

recibido lo que esperaba, y eso es la peor propaganda que

puede recibir un destino turístico.

Nuestro grupo entiende que es necesario contar con el

sector de establecimientos turísticos para redactar el reglamento

que nosotros proponemos. Ellos son los primeros en darse

cuenta que esta modalidad no puede seguir en aumento, porque

según la ley de la oferta y la demanda si se ofrece demasiado

automáticamente se debe bajar el precio para ser competitivo

y, si es así, si empezamos a bajar los precios, vamos a volver a

entrar en la dinámica que se supone que hemos intentado salir

de ella durante muchísimos años, es decir, llegamos a un

momento en que la situación de nuestro turismo era tal que o

competíamos por precio o nos quedábamos fuera. Se ha pedido

un esfuerzo de todo el sector para que esto no ocurra; se ha

pedido incluso a los establecimientos hoteleros que no se bajen

-digamos- los pantalones ante los mayoristas de viajes ante esta

situación, y sin embargo ahora que parece que realmente
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salíamos de este tema, resulta que volvemos a entrar en esta

dinámica. Si se empieza a ofrecer mucho producto de todo

incluido automáticamente el precio tiene que descender, porque

si no, no sería competitivo. Además que habrá establecimientos

hoteleros menos preparados, menos cualificados para

ofrecerlos que querrán entrar en esta dinámica, porque

entienden que hay un beneficio directo hacia ellos -todo queda

en el hotel- con lo cual querrán hacerlo, y sus precios serán más

bajos.

Como he dicho antes el sector tiene que ser conciente de la

necesidad de regular el todo incluido. No se puede caer en la

trampa de ofrecerlo sin ninguna condición, porque desvirtúa el

producto y lo convierte en lo que no debe ser: una oportunidad

para obtener más beneficios hoy, pero sin importar el mañana.

Yo les aseguro que si se entra en esta dinámica en dos o tres

años esta modalidad será rechazada por falta de calidad y por

exceso de oferta, pero con el agravante que se habrá perdido la

oportunidad de diferenciación con respecto a otros destinos, y

volveremos a caer en el sistema de bajar precios para mantener

una actividad que es fundamental en nuestra economía.

Explicaré los puntos que recoge nuestra moción. El primer

punto dice que es necesario que se modifique la Ley general de

turismo para que recoja la existencia de este reglamento que

regule el todo incluido, y es necesario porque en esta ley se

habla de la necesidad de ofrecer y de trabajar con calidad, se

habla de la importancia de la oferta de alojamiento y de la

oferta complementaria; incluso regula el sector de restauración,

así como el de alojamiento. Si es la ley más importante que

tenemos y en la que se basa toda la actividad, es necesario que

se incluya para asegurar su cumplimiento.

El segundo punto de la moción hace referencia

precisamente a la elaboración de un reglamento específico que

sea de obligado cumplimiento. Actualmente no lo hay, no hay

ninguno capaz de regular la modalidad en base a lo que se ha

explicado antes, evitar un crecimiento desmesurado de la oferta

que derive en la degradación del producto y en el exceso de

oferta. El conseller de Turismo ha reconocido en varias

ocasiones la necesidad de establecer algún sistema que lo

regule. Él siempre se ha referido a una norma de calidad;

nosotros estamos de acuerdo que se base en unos criterios de

calidad, el problema es que los planes de calidad son

voluntarios, los establecimientos que no quieran acogerse no

tienen por qué hacerlo y por lo tanto no tiene que cumplir con

los parámetros que diga la norma. La única manera de regularlo

es con un reglamento o una norma que sea de obligado

cumplimiento.

En tercer lugar el punto de la moción recoge a nuestro

entender lo que debería ser un mínimo, un mínimo, que regule

la modalidad: las infraestructuras necesarias que permitan

ofrecer el producto en el marco de unas instalaciones que

ofrezcan como mínimo espacios suficientes para el disfrute de

los clientes, más de un restaurante donde se puedan degustar

productos de primera calidad, y por supuesto un servicio que

evite situaciones como las que se han descrito y como las que

suceden actualmente. Fíjense, es curioso, en la Orden del 19 de

julio de 1968, por la que se dictan normas sobre clasificación

de los establecimientos hoteleros, se recogen las condiciones

mínimas que deben cumplir los establecimientos según su

categoría; en el apartado de las dependencias e instalaciones de

las zonas de servicios hay varios puntos que hacen referencia

a las condiciones que deben cumplir los establecimientos

referidos a la recepción y conserjería, por ejemplo, servicio de

pisos, servicio telefónico y el servicio de comedor; en este

punto fíjense hasta qué nivel se llegan a concretar las

exigencias que deben cumplir los establecimientos hoteleros,

que dice que el maître deberá ser asistido por el personal

necesario según la capacidad del establecimiento y la

obligación por parte del mismo de saber como mínimo dos

idiomas, además del castellano, y uno de ellos tiene que ser el

inglés. Es decir, si tenemos una orden que es capaz de regular

hasta el punto más estricto los idiomas que se deben dominar

en un establecimiento hotelero, ¿cómo es posible que no

tengamos algo que sea capaz de regular una modalidad que está

en aumento y que además llega a la satisfacción de los clientes,

y que tiene que ser -como hemos dicho desde el primer

momento- basado en unos principios de calidad? Esto es un

ejemplo de cómo sí se pueden regular la calidad y el servicio.

Existen, por tanto, precedentes. No hay ningún motivo para

no hacerlo con una determinada modalidad como es la que

tratamos hoy. Les invito a que repasen esta orden, donde se

especifican detalles, y por cuestión de tiempo la tengo aquí,

pero si no sería interesante que la leyeran; como en la que se

establecen parámetros sobre cómo debe ser la vajilla, la

cristalería, la cubertería, la lencería, el mobiliario o las

tapicerías, además de las dimensiones mínimas de las

habitaciones, los pasillos, y de temas incluso como los techos

de las habitaciones y de los pasillos.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, voy acabando, Sr. Presidente.

En cuanto al último punto de la moción, es imprescindible

que el Govern informe del contenido del reglamento para ser

debatido por todos los grupos políticos y que ellos, que

nosotros podamos hacer las aportaciones para conseguir que

sea un reglamento de consenso, porque está claro que aquí lo

que todos pretendemos y el interés que tenemos es de que esto

salga adelante.

He intentado explicar con argumentos por qué es necesario

que se regule la modalidad del todo incluido. El Govern, según

palabras del president, tiene intención de hacerlo. Tienen la

oportunidad de cumplir con la promesa hecha por el Sr. Matas;

voten a favor de esta moción, nosotros estamos dispuestos a

colaborar aportando ideas y soluciones. El tema es muy

importante, la economía de nuestras islas depende de acciones

como éstas. Es responsabilidad de ustedes que no desaparezca

la actividad de las empresas de servicios turísticos, que aportan

de manera directa beneficios a nuestra actividad económica; y

es responsabilidad de ustedes evitar que se devalúe la calidad

de la oferta de nuestro producto turístico. Si queremos seguir
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siendo un destino turístico de primer orden es necesario

plantearse que el camino por el que se va no es el más

adecuado. Ejerzan su responsabilidad y voten a favor.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari

Popular ha presentat una esmena de modificació, 8394/04. Per

defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, avui ens

trobam, senyores i senyors diputats, que d’una interpelAlació

formulada al conseller de Comerç sobre política general per

palAliar els efectes negatius que té el tot inclòs sobre l’oferta

complementària, passam, idò, a una moció en matèria de

turisme. Sí, d’una interpelAlació formulada al conseller de

Comerç hem assistit a una moció i a un debat en matèria de

turisme.

A la meva intervenció ja vaig dir, senyors diputats, i vaig

felicitar, a la interpelAlació de fa unes tres setmanes, vaig

felicitar al PSOE, al grup interpelAlant, per la preocupació que

demostrava per aquests efectes negatius, segons la

interpelAlació i que creim que és així, que té l’oferta

complementària sobre aquesta nova modalitat de contractació.

Però com molt bé ha recordat la Sra. Abascal, acabava també

la meva intervenció dient que esperàvem ansiosos la moció i

conèixer les propostes del Partit Socialista Obrer Espanyol en

matèria de comerç, efectivament, d’acord amb la interpelAlació

per palAliar els efectes negatius sobre l’oferta complementària,

propostes -repetesc- de política comercial. 

No de bades, idò, el debat es va centrar -vostès ho

recordaran- en temes de comerç, i els podria recordar la

intervenció de la Sra. Abascal, la responsable del PSOE en

matèria de comerç, segons ella va manifestar en aquesta

tribuna, preguntes totes elles encaminades al conseller de

Comerç per veure quines mesures pensava adoptar la

conselleria amb la finalitat de palAliar els efectes del tot inclòs

en comerç: “¿Qué medidas ha emprendido su conselleria para

proteger el comercio tradicional? ¿Qué acciones ha

emprendido su conselleria para evitar que la crisis se apodere

del sector comercio? ¿Tiene previsto llevar a cabo acciones

que permitan al sector modernizarse y adaptarse a la demanda

de los consumidores? ¿Qué opina sobre la disminución del

poder adquisitivo de nuestros visitantes? ¿Cómo influyen en el

sector las rebajas? ¿Qué piensa hacer con las rebajas? ¿Qué

hay de la Escuela de Comerció? ¿En qué consiste el plan de

calidad?”. En definitiva, senyores i senyors diputats, tot un

debat de política comercial. No era d’estranyar, idò, la meva

preocupació i el meu envit que li feia, Sra. Diputada, Sra.

Abascal, de veure quines propostes en matèria comercial

presentaria el PSOE per palAliar aquests efectes. El que vostè

ens proposa és modificar la reglamentació, en definitiva,

regular aquest tema.

Bé, el Sr. Conseller de Comerç a la seva intervenció en la

interpelAlació va respondre i va explicar quines eren les mesures

en política general que pensava i que estava ja duent a terme el

Govern, i a partir d’aquí, senyores i senyors diputats, res més.

Podem esperar de bades, però tal com ens pensàvem no hi ha

propostes en matèria de política comercial del Partit Socialista

Obrer Espanyol. Es coneix idò que el conseller de Comerç, el

Sr. Cardona, amb la seva explicació, llarga explicació, però

amb la seva explicació va ser molt convincent.

La interpelAlació s’ha transformat, idò, en una moció sobre

turisme, que pretén regular el tot inclòs. Ja ens va bé, hi estam

d’acord, però amb propostes i mesures per palAliar els efectes

del tot inclòs cap ni una, perquè encara que es reguli el tot

inclòs creguin-me que hi continuarà havent efectes, alguns

efectes, pens jo, continuarà tenint el tot inclòs sobre l’oferta

complementària, i hi estam d’acord perquè ho hem dit per

activa i per passiva: el Grup del Partit Popular estam d’acord en

regular l’oferta del tot inclòs. No crec, idò, que facin falta més

debats; no crec, idò, que faci falta justificar la necessitat, Sra.

Abascal, de regular aquesta nova modalitat de contractació

quan s’ha manifestat, crec que per part de tots els grups

parlamentaris, la seva necessitat, la seva disposició, a més, per

part de tots, a regular-ho. Ja li vaig anunciar, millor dit, li vaig

recordar les afirmacions que havia fet el Govern i també que ja

havíem parlat amb la Mesa de Diàleg Social proposant debatre

aquest tema, demostrant la preocupació no només del Partit

Socialista Obrer Espanyol sinó la preocupació de tots els

diputats d’aquesta cambra i, com no podia ser d’una altra

manera, abans també ho havia fet el Govern.

Miri, el president del Govern va anunciar també, vostè ho

ha dit, a la fira turística de Londres que el seu govern tenia

previst elaborar un projecte de llei per regular l’oferta del tot

inclòs, que aquesta llei garantís la qualitat de l’oferta turística

i de la comercialització d’aquest tipus de contractació turística.

El Grup Parlamentari Popular, com també vostè aquí ha fet

menció, dia 12 de novembre, precisament el mateix dia en què

es va registrar la moció que avui debatem aquí, va presentar

una proposició no de llei, que el que pretén aquesta proposició

no de llei és que es constitueixi una ponència en el si de la

Comissió de Turisme a fi i efecte d’estudiar les repercussions

que sobre l’economia balear té l’oferta del tot inclòs i, si n’és

el cas, redactar amb el màxim consens possible, les conclusions

oportunes. Per tant en el Partit Popular ens reiteram una vegada

més, el grup de què form part, que estam a favor de presentar

una llei per regular el tot inclòs.

Miri, el Partit Popular presenta una esmena de substitució

a la seva moció que es diferencia únicament en un punt, en un

extrem, de la seva moció, i és que la proposició, l’esmena de

substitució que presentam el que pretén és que el Govern

elabori amb el màxim consens possible un projecte de llei que

reguli la modalitat de la comercialització i prestació dels

serveis turístics anomenades tot inclòs, i la moció del Partit

Socialista Obrer Espanyol el que proposa és que es modifiqui

la Llei general turística. Això és l’únic que ens separa. El

Govern pensa, el Partit Popular, creim al Grup Parlamentari

Popular, pensam que és millor que s’elabori un projecte de llei,

i el que pretén el Partit Socialista Obrer Espanyol és que no es

redacti un nou projecte de llei i que allò que es faci és

modificar la Llei general turística, perquè en els altres tres

punts és evident que hi estam d’acord; és evident que si hi ha
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una llei hi ha d’haver un reglament i que aquest reglament és

d’obligat compliment. Hi estam totalment d’acord i que aquest

reglament sigui el que acabi després d'espinzellar tota la

regulació del tot inclòs. 

Que aquest reglament ha de preveure la relació de les

infraestructures necessàries que hagin de complir els

establiments?, els paràmetres mínims per garantir la qualitat del

servei i la qualitat del producte? És evident. Ho hem dit per

activa i per passiva, que allò que s’ha de regular en el tot inclòs

són precisament tots aquests extrems en benefici de la qualitat

del servei que s’ofereix i que es dóna i que, a més a més, el

Govern hagi d’informar del contingut del reglament en aquest

parlament és més que evident.

Per tant, Sra. Abascal, nosaltres el que li proposam és que

se substitueixi la seva moció en aquest punt concret, és a dir, en

lloc que es modifiqui la Llei general turística, allò que es

demana al Govern és que redacti una nova llei, que redacti un

projecte de llei per regular aquesta modalitat, que al cap i a la

fi hi estam tots d’acord, estam tots d’acord en allò que s’ha de

regular i com s’ha de regular. Per tant el que ens separa, Sr.

President, senyores i senyors diputats, és o bé modificar la Llei

general turística o bé redactar un nou projecte de llei.

Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver.

(Petit aldarull a la sala)

Pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,

la posició del nostre grup és donar suport a la moció presentada

pel Partit Socialista en els seus quatre punts, i precisament, si

em permeten fer un incís respecte al fet que el portaveu del

Partit Popular sap perfectament...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, continuï, senyora...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

No sabia si era...

(Intervenció inaudible i remor de veus)

La interpelAlació...

EL SR. PRESIDENT:

És una interpelAlació. Estam en una moció. A més supòs...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Estam en una moció. No, no, jo només ho dic perquè...

Vostès diguin-me què he de fer.

EL SR. PRESIDENT:

No, vostè...

(Algunes rialles)

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

A una moció puc fer referència al que diuen els altres grups

parlamentaris.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, continuï, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies. Idò continuant amb la meva intervenció i en

referència a l’explicació que ha donat el portaveu del Partit

Popular, i referència -és evident- a la moció que es presenta per

part del Grup Parlamentari Socialista, he de dir que desvincular

turisme de la resta d’activitats econòmiques ens sembla un

error, i per tant entenem nosaltres perfectament que es parli de

comerç i que precisament es vinculi amb els temes turístics;

igual que parlar de medi ambient també està vinculat amb els

temes turístics, parlar de qualsevol aspecte -que falta tot el

govern, no hi ha ningú avui- llavors qualsevol administrador o

qualsevol gestor de les qüestions que fan referència a aquest

govern tenen a veure amb l’activitat econòmica més important

que és el turisme, i per tant creim que en aquest sentit està

absolutament lligada una cosa amb l’altra.

Per això nosaltres donam suport a aquesta moció en un

aspecte fonamental, en el primer punt, que és que nosaltres

sempre hem defensat, aquí en aquesta cambra i també a través

de totes les altres possibilitats que hem tengut a través dels

mitjans de comunicació, etc., que allò que s’ha de fer no és una

llei que reguli el tot inclòs, sinó que ha de ser la modificació de

la Llei general turística des d’un punt de vista global que ha de

tractar tot el que en aquest moment està passant en relació a

aquesta activitat, com dic la més important de les nostres illes,

i com un aspecte més ha de ser el tot inclòs. Creim que seria

molt més coherent, molt més global i molt més seriós tractar-

ho, com deim, dins una modificació global de la Llei general

turística.

Respecte als motius de la moció que es presenta, ja han

estat exposats prou en aquesta cambra i no vull ser redundant.

Ara bé, crec que sí que val la pena entrar en dues qüestions,

breument. Per una part, la modalitat del producte turístic del tot

inclòs augmenta de forma constant i ràpida i és una qüestió, si

més no, que se’ns ha donat més en aquests darrers temps, i ja

ho han dit en moltes ocasions tots els grups parlamentaris, que

actualment se situa en un 18%, es evident que en els

establiments d’allotjament, però que pareix que això va
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augmentant cada vegada més. El quart majorista de viatges

alemany, Alltours, ha comercialitzat a través d’aquesta fórmula

el 38% dels llits d’illa de Mallorca i significa, a més, en

paraules del mateix majorista de viatges, que és una oferta que

d’alguna manera està a l’alça.

Actualment, però, ens trobam en els hotels de 3 estrelles

que es cobren entre 8 i 10 euros per dia per aquesta gratuïtat

ilAlimitada. Fins i tot per part del mateix sector bàsicament no

només hoteler sinó també dels majoristes es considera que el

preu hauria de ser de 12 euros, i es ven una setmana amb tot

inclòs per 250 euros. Aquesta modalitat, per tant, com dic, està

en alça, és una modalitat que tendeix que cada vegada hi hagi

més gent que s’hi aculli, i per tant més establiments i més

allotjaments turístics per donar cobertura a la demanda, i

alguna cosa s’ha de fer i està clar que estam d’acord en el fet

que s’ha de regular.

Per altra banda aquesta modalitat té efectes importantíssims

sobre l’oferta complementària i evidentment sobre tot allò que

és relatiu a l’ocupació i a altres àmbits. Fins i tot -ja ho han fet

també, com dic, altres portaveus- podríem parlar d’un

enfrontament entre el sector hoteler i el sector comercial;

PIMECO, AFEDECO, CAEB s’han pronunciat al respecte, i

com que estam tots d’acord, pareix, en el fet que s’ha de

regular, nosaltres creim i en aquest sentit, per tant, entram en

allò que suposen els quatre punts que diu la moció, és que

davant aquesta situació, que resulta necessària una actuació

clara i concreta per regular-la, idò nosaltres entenem que ha de

ser basada en els criteris de qualitat i que a més ha de permetre

la convivència del sector del comerç i de la restauració amb

l’activitat turística. Fins i tot veim una oportunitat, com dèiem,

perquè es tractàs d’un àmbit més global dins la Llei general

turística perquè el que no es pot fer és que els sectors estiguin

enfrontats i sobretot que hi hagi uns sectors diferenciats, sinó

que s’han d’interrelacionar uns amb els altres perquè, com hem

dit, el bessó de l’activitat econòmica de les Illes Balears és el

turisme i, a partir d’aquí, per tant, és una qüestió que tenim, dur

a terme aquesta xarxa d’activitats interrelacionades.

Aquesta situació, però, del tot inclòs, s’afegeix a la situació

general de l’activitat turística. No cal dir, però no per dir-ho no

s’ha de repetir, que augmenta l’oferta no reglada, que des del

91 s’ha multiplicat per 2,6; augmenten també les contractacions

del darrer minut, així com també les arribades a través de

sistemes de companyies d’aviació cada vegada més barats; la

pressió dels majoristes de viatges per baixar els preus és un fet

constant; el turisme residencial també esdevé un tema que jo

diria de primera magnitud i també, per tant, forma part dels

debats turístics, i per tant els problemes del model de

l’economia o del model de l’economia turística són greus i

d’una gran envergadura.

Per això, perquè són temes que són importants i perquè a

més, com hem dit, estan interrelacionats uns amb els altres i no

es poden desvincular, entenem que és el primer punt, o el punt

1 de la moció, una modificació de la Llei general turística per

incorporar-hi amb un debat més global i més complet la

regulació d’aquesta modalitat del tot inclòs com un element, al

nostre entendre, un element més i no exclusiu. Creim que

hauria de ser precisament aquest gran pacte del qual sempre

parla el Govern sobre el tema -o nosaltres entenem- sobre el

tema turístic fet entre els agents socials i polítics; idò la Llei

general turística o la seva modificació podria ser el punt de

debat precisament per modificar aquesta llei general turística i

al mateix temps poder generar un debat a nivell social amb tots

els agents implicats. Creim que seria una bona oportunitat on

el tot inclòs no es veiés com un part sinó que es veiés, com dic,

com un element no desvinculat de la resta d’elements que

formen part de l’activitat econòmica turística.

Respecte als punts 2 i 3 és clara la necessitat d’un reglament

específic d’aquesta modalitat perquè els establiments ho han de

complir amb criteris d’oferir qualitat del servei, és evident, amb

unes instalAlacions adequades i amb garanties dels productes

comercialitzats. Tampoc no m’estendré explicant allò que

vostès tots saben: la qualitat del producte no és bona, en aquest

moment hi ha una clara, diríem, dificultat respecte a aquesta

modalitat i la seva qualitat, tant pels productes que ofereix com

pels espais on els ofereix, que no disposen fins i tot de l’espai

físic suficient. Vull recordar, també vostès tots ho saben, que

aquesta modalitat va néixer a una zona com el Carib; tampoc

no entraré per quines raons es va fer, per desvincular l’activitat

turística de la població local i per tant generar encara més la

diferència entre pobres i rics, però que d’alguna manera s’ha

extrapolat a les nostres illes i a molts d’altres indrets de la

Mediterrània sense tenir les mateixes condicions que es tenien

en aquells llocs. 

Per tant creim que és molt important fer una regulació de les

mínimes condicions per tal que quedi clar quines són aquelles

que s’han de dur a terme, que ordenin aquesta oferta, i que

sobretot, a part de les condicions d’espais físics, el servei dins

els hotels, tot allò que suposaria també el tipus de productes

que es poden donar i en quines condicions, és a dir, on

quedassin regulades totes aquestes situacions, però també

aquesta regulació al nostre entendre suposaria, per una part,

ordenar aquesta activitat. També -ja ho va dir aquí el Sr.

Sampol- hauria de fer en alguns casos impossible fer-ho en

algunes zones turístiques d’una gran oferta complementària

com per exemple S’Arenal, però nosaltres allò que proposaríem

és que es fessin també aquests pactes entre aquesta oferta

complementària de comerç i restauració, a fi que en lloc

d’excloure-la, fer unes actuacions si més no conjuntes i anant

cap a un àmbit que nosaltres sempre hem defensat en aquesta

cambra i a altres llocs, que és precisament la diversificació

turística.

I ja per acabar nosaltres estaríem, com dic, d’acord en tots

aquests punts. Està clar que el punt quart és lògic que després

d’haver fet un reglament es dugui a aquesta cambra, però

nosaltres llançam clarament una proposta, sobretot al Partit

Popular, que és el que ha presentat l’esmena per substituir per

fer una llei del tot inclòs, que nosaltres creim que el que s’ha de

fer és un debat sobre el tema turístic, sobre l’activitat

econòmica, com dic, més important d’aquesta comunitat, que

és el turisme, d’una manera global i no parcial, perquè si no

perdrem de vista quina és la realitat del problema, quines són

les causes que generen, per exemple, aquesta modalitat del tot

inclòs, i quines són les solucions, que evidentment no passen

només per un reglament sinó per un intent de diversificar una

activitat econòmica que en aquest moment, si no l’agafam de

front i no som capaços i valents per fer alguna cosa, idò

realment el que ens suposarà és un crisi de cara al futur que
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evidentment ningú no vol, sigui del partit que sigui, ni sigui

ciutadà d’allà on sigui.

Volem, per tant, o creim que és una ocasió, i ja que el

màxim representant del Govern, el president Sr. Matas, va dir

amb tant de goig que el que volia fer era una llei específica del

tot inclòs, que s’ho repensin i que realment debatem un tema

tan important com el turisme aquí en aquesta cambra, a nivell

social i que facem el que ens permet fer una llei que ja està

aprovada, però que necessita en aquests moments modificar,

precisament perquè han entrat modalitats noves que modifiquen

les actuacions i les activitats i per tant les propostes a dur a

terme.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sr. President, senyores i senyors diputats, per posicionar el

Grup del PSM-Entesa Nacionalista sobre aquesta moció. No

m’allargaré a repetir arguments que s’han anat dient al llarg

d’aquest debat sobre la necessitat del tot inclòs, crec que ha

quedat ben demostrat que tots els grups polítics hi estam

d’acord, que és una necessitat posar-li una regulació perquè és

una activitat que s’estén de manera accelerada i que

evidentment té unes conseqüències damunt l’oferta

complementària que hem de tenir molt en compte, ja que hi ha

zones que se senten molt perjudicades, i nosaltres hi estam

d’acord, com no podia ser d’altra manera.

Aquí hi va haver una interpelAlació sobre l’efecte que té

damunt l’oferta complementària, damunt el comerç i damunt la

restauració a les zones on hi ha el tot inclòs. És evident que, i

no ens negarem, que hi hauria d’haver, com a segona passa, uns

plans de millora o unes ajudes o una anàlisi de veure què és el

que passa i de veure quina oferta complementària hi ha i com

hi ha aquesta oferta complementària i quines condicions té,

però creim que la primera passa que hauria d’envestir el

Govern de les Illes Balears, i sobretot instat per aquest

Parlament, és regular aquesta oferta mitjançant la Llei general

turística.

Crec que ha quedat ben clar que aquesta forma de

contractació creix d’any en any i si no es regula ben prest, o

sigui no tenim molt de temps per poder-hi pensar, pot influir

encara de manera molt més negativa del que ho fa fins ara. El

sentit del tot inclòs està justificat a zones allà on hi ha aquesta

mancança d’oferta, on hi ha zones que no estan urbanitzades o

que els turistes han de recórrer llargues distàncies per poder

obtenir qualque tipus d’altre tipus d’oferta, però a les Balears

quasi tot està urbanitzat, per tota la costa i per tot l’interior hi

ha restaurants, hi ha botigues, hi ha altres tipus d’ofertes, de

lleure, que els visitants poden trobar amb molta facilitat i per

tant, en principi, nosaltres no vèiem en cap sentit ni un que hi

hagués d’haver modalitat del tot inclòs, però ja que hi és i

sembla que no es pot prohibir, llavors el que hauríem de fer és

regular-ho. I regular-ho d’una manera que els criteris de

qualitat siguin allò que imperi, creim que no podem oferir el tot

inclòs de qualsevol manera, sinó que hem d’intentar amb la llei

o la modificació de llei o el que li vulguem fer, que el tot inclòs

que puguem oferir sigui el millor de tota la Mediterrània, o

sigui de tota l’àrea allà on nosaltres tenim influència turística.

Nosaltres creim raonable que es modifiqui la Llei general

turística, que sigui mitjançant aquesta llei que es reguli el tot

inclòs. La Llei general turística és una llei que fins ara ha servit,

vull dir que ningú la qüestionada, que regula tots els

establiments turístics, fixa uns criteris, mitjançant ordres o

reglaments fixen les característiques que han de tenir aquells

establiments per poder donar una bona oferta, hi ha les cases de

vacances, hi ha els agroturismes, hi ha els hotels rurals, hi ha

els hotels normals també que diuen quines característiques han

de tenir. Per tant, no veim perquè no es pugui fer mitjançant la

Llei general turística.

Fa molt poc temps, fa dues setmanes, vàrem veure aquí una

llei sobre una altra modalitat nova de turisme, que és la Llei

d’estades a cases turístiques, que possiblement també

haguéssim pogut regular mitjançant una modificació d’aquesta

Llei general turística, per a no perdre de vista la visió global del

turisme que tenim. Nosaltres som molt més partidaris de tenir

una visió de conjunt que no de distorsionar i no dispersar tot el

que significa la indústria turística perquè després possiblement

es pugui produir una inseguretat jurídica o un desenfocament

del que és l’activitat, si tenim massa normatives i massa lleis a

haver d’anar a cercar quan haguem de resoldre qualque

problema.

Crec que si hem de fer una llei per a cada cas, n’haurem de

fer algunes més, ja que va quedar patent que quan vàrem

regular o vàrem debatre la Llei d’estades turístiques vàrem

deixar al marge altres tipus d’establiments, com poden ser els

apartaments o com poden ser les cases de poble. Per tant,

queden coses en l’aire, queden serrells que no estan regulats i

una modificació, una nova visió de la Llei general turística en

general creim que estaria bé.

Evidentment, nosaltres estam d’acord amb la moció que

presenta el PSOE en aquest sentit, tant el punt primer, amb la

modificació de la Llei general turística, com amb el punt 2,

evidentment després d’una llei hi ha d’haver un reglament. I

sobretot amb el punt 3, que diu que aquest reglament ha de

preveure la redacció, ha de preveure les infraestructures

necessàries perquè hagin d’acomplir uns requisits mínims.

Evidentment, ja ho he dit abans i ho va dir el Sr. Sampol en el

debat de la interpelAlació quan va posicionar el nostre grup

damunt aquest tema, que havia de ser el millor tot inclòs de tota

la Mediterrània.

Evidentment, un establiment en el Carib, que no té una

oferta envoltant, ha de tenir els serveis mínims perquè els

turistes puguin tenir unes vacances en condicions. Però un hotel

de tot inclòs a les Balears ha de tenir també uns espais lliures,

uns espais esportius, uns espais de lleure, allà on el turista no

importa que hagi de sortir i hauria de tenir unes dimensions

adequades per poder tenir tots aquests espais que necessiten

perquè l’oferta sigui de suficient qualitat.
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Nosaltres, de totes maneres, no sé si la Sra. Abascal

acceptarà o no l’esmena presentada pel Partit Popular, nosaltres

ja hem dit que som més partidaris que es faci mitjançant

modificació de la Llei turística, però tampoc, esperarem que la

Sra. Abascal ens digui si està disposada a acceptar-la o no;

perquè de totes maneres l’important és que això es reguli.

Volia dir, però, que tant en un cas com en l’altre, trobam a

faltar un termini. La Sra. Abascal, a la seva intervenció deia

que estava anunciat un creixement important de l’oferta i així

ho hem pogut veure, mitjançant els anuncis que han fet els

majoristes de viatges a les seves convencions i a les seves

trobades que han fet recentment a les nostres illes. I per tant,

creim que no ens podem torbar; hauríem de fixar un termini

màxim per a la redacció d’aquesta llei o de la modificació de la

llei, perquè no podem envestir una nova temporada turística

sense tenir unes previsions fetes.

Per tant, jo demanaria que tant a un cas com a l’altre, que si

s’aprova la modificació de la llei o si s’aprova fer una llei nova,

que es fixassin uns terminis perquè la llei pogués ser vigent ja

a l’entrada de la nova temporada turística, perquè creim que és

important que no ens agafi desprevinguts, que llavors les

conseqüències poden ser molt més negatives del que han estat

fins ara i crec que tenim l’obligació de ser previsors i de

protegir un sector que tenia uns drets quan es va implantar a

uns determinats llocs, a unes determinades zones turístiques, un

comerç, una botiga, un restaurant, quan es va implantar a una

determinada zona turística ho va fer perquè tenia una normativa

urbanística i d’ocupació que li ho permetia i amb la garantia

que no tendria una competència de l’hotel de devora. Per tant,

creim que això s’ha de tenir en compte, s’ha de preveure

perquè possiblement es puguin veure fins i tot lesionats els

interessos d’aquestes persones en el sentit urbanístic.

Per tant, esperarem, nosaltres som favorables a la regulació

mitjançant la Llei general turística, però esperarem l’opinió de

la Sra. Abascal per decidir el nostre vot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Té la paraula la Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras diputadas, señores

diputados. En primer lugar, agradecer el apoyo del Grupo

Parlamentario Esquerra Unida i Els Verds y del PSM-Entesa

Nacionalista por esta moción, y ahora pasaré a explicar el tema

de la enmienda.

Pero sí que me gustaría hacer referencia a un detalle,

prácticamente en todo el debate de esta moción que, bueno, a

mi entender, considero que es un punto muy importante para lo

que es la economía de estas islas, pues ahora mismo acaba de

entrar el conseller de Turismo, pero también ha estado ausente

prácticamente en todo el debate, el conseller de Economía, con

lo cual entiendo que aún cuando el anuncio del Sr. Matas de

una posible ley del todo incluido tuvo una repercusión tan

grande en los medios ...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

... está claro que hasta hace unos minutos pues tampoco ha

tenido mucha incidencia el debate de este tema en este

Parlament, y sinceramente, mi experiencia como diputada no es

muy extensa, pero entiendo que estas formas pues se deberían

guardar un poco más.

Dicho esto, contestarle al Sr. Oliver que el tema que nos

trata aquí y la moción que hemos presentado va muy

relacionado con el tema del comercio, aunque a usted no le

parezca, aunque no le parezca y aunque diga que aquí hicimos

una interpelación sobre temas de comercio, que se seguirán

debatiendo, no se preocupe, el tema da para mucho y

seguiremos en ello, entre otras cosas se harán preguntas en

comisión sobre las que se hizo en la interpelación para ver si el

conseller nos vuelve a responder de una manera más precisa y

concreta sobre lo que aquí se trato.

En segundo lugar, yo creo que esta moción sí que es muy

importante para regular el sector del comercio, y se lo digo

claramente, es un primer paso. ¿Por qué? Porque todo el sector

lo ha dicho, la mayor influencia del todo incluido ha sido el

mayor perjuicio del sector en el comercio, fíjese si está

relacionado. Con lo cual, yo creo que estamos hablando de una

actividad totalmente transversal, el turismo afecta a todos los

sectores de la vida económica de estas islas, a todos, no hay un

sector económico tan importante como este, y afecta a todo,

afecta al comercio, afecta a la industria, afecta a la educación,

afecta a la salud, afecta a todas las consellerias; entonces ¿por

qué no presentar esta moción? Si entendíamos que en el primer

punto o el punto de partida para intentar evitar que el sector

comercio sufra un detrimento mayor del que está sufriendo

actualmente, por qué no; es totalmente lícito y entendíamos que

se debía empezar por aquí. Luego habrá otras medidas, habrá

otras propuestas que se pueden llegar a ampliar, entre ellas

pues que el propio sector se ve implicado en mejorar, en mayor

innovación, en mayor formación, etcétera.

Por lo tanto, creo que en el momento que usted ha

intervenido no tiene razón de ser el querer decir que hemos

aprovechado un tema de comercio para introducir un tema de

turismo, no, insisto, estamos hablando de la actividad

transversal más importante de la economía de nuestras islas, y

por lo tanto tiene una razón muy de peso para que se pueda

debatir en este Parlamento a través de una interpelación, o

como moción de una interpelación.

En cuanto a lo que se ha comentado aquí, creo que, bueno,

estamos todos de acuerdo que es una modalidad que de alguna

manera se tiene que regular. Ustedes han presentado una

enmienda, efectivamente, y bueno, en un principio, según la

enmienda que han presentado, hablaban de sustituir el texto de

la moción por el siguiente párrafo que ustedes habían incluido

aquí. Claro, cuando yo leí esto, digo: sustituir todo el texto de

la moción por este párrafo, pues no; sinceramente, no, porque

entendíamos que todo lo que se explicaba en esta moción podía

ser perfectamente compatible con lo que ustedes incluían. Yo
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le propongo añadir el punto de su enmienda, añadirlo como un

punto más.

En cuanto al debate de si hacerlo a través de la

modificación de la ley general de turismo o de una ley nueva,

bueno, si eso va a permitir que lleguemos a un consenso y que

esta moción se apruebe y que se haga, estoy, o sea, lo acepto,

acepto que se incluya. Ahora, también es verdad que entiendo

que se debería sustituir la Ley general de Turismo, una vez

aprobada la ley que regulara la modalidad para decir o, como

mínimo, hacer referencia a esta ley, porque estamos hablando

de la Ley general de turismo, que es la ley más importante que

tenemos; como mínimo, igual que se hace referencia a decretos,

a normas, etcétera, se tendrá que modificar para incluir que tal

día se aprobó la ley que regula la modalidad del todo incluido.

Por lo tanto, creo que es totalmente compatible mantener el

punto número 1 con el que ustedes presentan.

Hablamos de un reglamento de una posible proposición de

ley, perfecto, si ustedes consideran que tiene que ser una ley en

vez de un reglamento estamos de acuerdo, el hecho es ser

capaces, a través de un consenso y de un debate de llegar a un

reglamento o a una ley capaz de solucionar un tema que está

afectando, y de manera muy importante, a nuestra economía.

En cuanto a lo comentado por la Sra. Vadell sobre el

término, o establecer un término para que se lleve a cabo la

aprobación de esta ley, yo estoy de acuerdo; pero entiendo que

es un paso muy importante que si hoy se aprueba esta moción

hará este Parlamento y hará el Govern como mínimo para darle

un plazo de tiempo razonable. También es verdad que existe

una posibilidad de este Parlament, que a los seis meses se

puede ver exactamente qué ha hecho el Govern respecto a esto.

Con lo cual, tenemos un plazo como mínimo de seis meses,

sino para volver a sacar el tema de la modalidad del todo

incluido y de su regulación.

Creo que queda claro, yo, si ustedes consideran que se

sustituya el primer punto por el que ustedes presentan, yo estoy

de acuerdo en que se haga. Ahora, también entiendo que se

tendrá que modificar la ley para hacer referencia a esta ley, con

lo cual puede ser perfectamente compatible, añadirlo como un

punto más y que en vez de reglamento, sea una proposición de

ley, también estamos de acuerdo en que se haga así.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Abascal. Sr. Oliver?

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Pens que el que proposa la Sra.

Diputada és incompatible. És a dir, afegir un nou punt, que és

la moció del Partit Popular, on diu “elaborar un projecte de

llei”, crec que és incompatible amb el primer punt que ells

proposen “modificar la Llei general turística”. Per tant, l’únic

que és compatible és substituir els quatre punts de la seva

moció per l’esmentar que presenta el Grup Parlamentari

Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Abascal?

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Yo creí entender cuando él intervino

que lo pretendía, o sea lo que nos planteaban era sustituir su

enmienda por el primer punto, no por todos los puntos. Usted

lo ha dicho, ha dicho: sustituir el primer punto de la moción por

el primer punto, es lo que ha dicho usted, ahora si (...) se dan

cuenta que lo aceptamos y no tienen interés en aprobarla, lo

siento, o sea lo que no vamos a hacer es sustituir todos los

puntos de nuestra moción por su único punto, usted lo ha dicho

en su intervención, lo siento, Sr. Oliver, si no lo ha dicho

correctamente lea el Diario de Sesiones porque es así. Está

claro.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Abascal. Per tant ha quedat molt clar,

senyores i senyors iniciam la votació.

23 vots a favor; 28 en contra; 3 abstencions. Per tant, queda

rebutjada aquesta moció.

III.2) Moció RGE núm. 7402/04, del Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista, relativa a propostes del

president de les Illes Balears amb motiu del debat de

presidents de comunitats autònomes, derivada del debat de

la interpelAlació RGE núm. 5500/04.

Finalment, debatrem la moció RGE núm. 7402/04,

presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a propostes del president de les Illes Balears amb motiu

del debat de presidents de comunitats autònomes, derivada del

debat de la interpelAlació RGE núm. 5500/04.

Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Bé, parlàrem durant la interpelAlació que es va fer una crida al

consens amb la moció subsegüent, i jo he d’agrair a tots els

grups parlamentaris, que tots han presentat esmenes,

naturalment no avançaré quina és la nostra postura, sinó que

donarem peu que les puguin defensar, però ja avanç que totes

elles tenen un sentit constructiu i positiu, i crec que si bé no

s’aprovaran tots els punts que el nostre grup presenta, crec que

podrem arribar a acords satisfactoris.

Quant a la moció presentada pel Grup PSM-Entesa

Nacionalista, la podem dividir en distints blocs, el primer dels

quals, que crec que tots hi estarem d’acord, proposa que

s’institucionalitzin aquestes conferències i per això s’insta el

president del Govern espanyol que les convoqui d’una manera

periòdica. I instam el president del Govern de les Illes Balears

que estableixi mecanismes de consulta, de tal manera que cada

vegada que es produeixi una conferència d’aquestes
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característiques el president hi vagi arropat per un consens

parlamentari en molts de temes. Creim que aquestes

conferències poden fomentar el debat entre les distintes

comunitats autònomes, ajudaran al coneixement mutu, a rompre

barreres ideològiques que ens separen i d’aquí, d’aquestes

conferències, en pot sortir un impuls a reformes institucionals

profundes que s’han d’escometre en aquesta legislatura.

El segon bloc fa referència a la reforma de l’Estatut

d’Autonomia. La necessitat que es produeixi la reforma en

aquesta legislatura, ens imaginam que aquí hi haurà distintes

comunitats que presentaran els seus estatuts reformats i és el

moment de tornar a agafar el tren de l’autonomia. I volem que

el Parlament es pronunciï i doni un mandat al nostre president

sobre la voluntat d’anar cap a un estatut de màxims que,

mitjançant el nostre Estatut, les Illes Balears assoleixin totes les

competències que permeti el marc constitucional, sigui l’actual

o el que surti d’una eventual reforma de la Constitució. Si és

possible, que també, mitjançant l’Estatut, s’ataqui la necessitat

de revisar el finançament de les comunitats autònomes, que

aquest és un altre bloc que després en parlarem. I sobretot que

en surti un compromís polític, i aquí expressament citam els

dos grups que s’alternen en el Govern de l’Estat, el Partit

Popular i el PSOE, en el sentit que el compromís sigui defensar

la voluntat que emani del Parlament de les Illes Balears.

Volem que avui clarament es comprometin amb aquesta

qüestió, qui ha de dir quin grau d’autonomia vol és el poble de

les Illes Balears, dins el terreny de joc que es marqui en el

conjunt de l’Estat. No hauríem de tornar viure un espectacle, un

dels més penosos de la història moderna de les Illes Balears,

que va ser que primer una reforma aprovada en el Parlament de

les Illes Balears va estar quatre anys a tramitar-se en el Congrés

dels Diputats, per a després ser rebutjada, ni tan sols presa en

consideració. Per a això ja no comencem aquest viatge, si hem

d’acabar igual, deixem-ho aquí i no farem fer el ridícul a les

Illes Balears, perquè en definitiva per al PSM és un dels

capítols negres de la nostra història política.

Entram a un altre tema, que és el del finançament. En

primer lloc, proposam que hi hagi transparència en els comptes

estatals i per això és imprescindible conèixer els fluxos fiscals,

conèixer què es recapta i com a cadascuna de les comunitats

autònomes i quina comunitat rep i com del conjunt de l’Estat.

Això és bàsic, conèixer la informació sobre els recursos que es

generen a cadascuna de les comunitats autònomes és vital. I és,

fins ara aquest és un dels punts dèbils de la nostra democràcia,

si no es coneixen els fluxos fiscals hi ha un dèficit democràtic.

No només això, sinó que no coneixem tota la informació

necessària per saber quina és la recaptació per a cada un dels

conceptes, i això ho denunciava fa quinze dies el Sr. Guillem

López Casasnovas quan denunciava, dins la comissió d’estudi

del cost de la sanitat i educació, que no es coneixia quina era la

recaptació per IVA a les Illes Balears. I va deixar d’entendre

que aquí no rebíem l’aportació per IVA segons la recaptació

que es produïa a les Illes Balears, perquè no es tenia en compte

l’IVA declarat pels turistes; que es basava la distribució de

recursos per IVA, segons l’enquesta de consum familiar, quan

aquí hi ha una part importantíssima de consum, que és el dels

turistes, i fins i tot dels treballadors de temporada, que aquests

no es tenen en compte a l’hora de fer el càlcul de tributació per

IVA, i això repercuteix negativament després a la finançació de

les Illes Balears.

Un altre aspecte és limitar els fluxos fiscals. Aquí proposam

que cap comunitat autònoma, que les Illes Balears no puguem

aportar a l’Estat més d’un 5% del nostre producte interior brut.

A la mateixa comissió va comparèixer el Sr. Lluís Moyà, el

president del ColAlegi d’Economistes, i va afirmar que, segons

els darrers estudis que s’han donat a conèixer, les Illes Balears

ja aporten a l’Estat el 15% del seu producte interior brut; i va

dir, si això és així, ja no podem parlar de solidaritat, sinó que

hem de parlar d’espoliació fiscal. No ho deia, és la primera

vegada que en seu parlamentària sonen aquestes paraules en

boca d’una persona que no sigui del PSM-Entesa Nacionalista.

Vostès ja ho havien sentit altres vegades, però no ho havien

sentit en boca d’una persona independent, d’un professional de

prestigi, president del ColAlegi d’Economistes, i és que és així.

És insostenible, una aportació similar, no hi ha cap regió

europea, per rica que sigui, que ho pugui sostenir. I no dubtin

que en aquest moment els problemes de pèrdua de qualitat de

vida i de dèficit de serveis és, en primer lloc, per aquesta

vertadera espoliació fiscal que es produeix.

Bé, i d’aquí ens anam que per resoldre els sistemes de

finançament d’una vegada, els problemes de finançament, no

coneixem altra fórmula que el concert econòmic o una fórmula

similar. Això és que els ciutadans de les Illes Balears siguin

amos dels seus imposts mitjançant una agència tributària, i per

tant aquesta competència sí que és la principal que hem de

reivindicar, competència exclusiva en matèria d’agència

tributària. Perquè l’actual sistema, i això també ho hem

comprovat aquests dies dins la comissió d’estudi de la sanitat

i de l’educació, consagra el dèficit històric; durant molts d’anys

hem patit un dèficit històric d’inversions i de despesa pública

de les Illes Balears, que això ha duit una segona conseqüència

i és uns traspassos de competències mal dotades

econòmicament, perquè ja venien condicionades per una

despesa històrica molt inferior a la mitjana de la resta de

comunitats autònomes; que també històricament s’ha produït un

dèficit amb les inversions estatals a les Illes Balears. I

finalment, s’ha constatat en aquesta comissió que l’actual

sistema de finançament no ens permet resoldre l’increment

demogràfic que hem tengut, és a dir, un gerro d’aigua freda

damunt les aspiracions del Govern del Partit Popular i del Sr.

Matas és que via llei de sistema de finançament no podrem

satisfer la necessitat de millorar el finançament de la sanitat i de

l’educació. Perquè la condició que hem de créixer anualment

un 3% per damunt del creixement mitjà no s’ha produït cap

any, ni fins i tot l’any 2002 en què les Illes Balears varen

créixer un 4, la població va créixer un 4,76%, el diferencial no

arriba al 3%.

Aleshores, si volem resoldre d’una vegada per totes el

finançament de les Illes Balears, hem de defensar una fórmula

similar al concert econòmic que tenen Navarra i el País Basc.

I si el president no comença a defensar això dins la conferència

i abanderar aquesta reivindicació, malament ens anirà. 

Passam a la necessitat que s’acompleixi el règim especial,

ja n’hem parlat tant que no hi dedicaré més temps; sí a la

necessitat del que es coneix dins Europa, com a regions

constituents, és a dir, regions com les Illes Balears que tenen un
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Parlament amb capacitat legislativa plena sobre determinades

qüestions, siguin presents a les institucions europees quan es

resolguin temes, competència exclusiva d’aquestes regions, per

tant pensam que aquesta també ha de ser una reivindicació.

I quant al futur marc constitucional, si s’obre el meló de la

reforma de la Constitució, crec que hem de ser abanderats a

reivindicar un Estat plurinacional, i això ha de figurar a la

Constitució; hem de reivindicar que les llengües oficials a les

comunitats autònomes són llengües oficials de l’Estat, i això

vol dir que les podem utilitzar al Congrés i al Senat, que les

podem utilitzar a les Corts Generals; que hi ha d’haver una

informació i una formació dins tot el sistema educatiu que

divulgui aquesta realitat plurilingüística i pluricultural.

I també, de la Constitució han de desaparèixer elements

anacrònics que figuren avui en dia, com és la prohibició que

comunitats autònomes es federin o que hagin de demanar

permís per signar un conveni. Si l’euroregió a la qual ara el Sr.

Matas s’hi apuntat d’una manera entusiasta s’ha

d’institucionalitzar, bé la Constitució ni ho ha de prohibir, ni

hem de demanar permís al Senat perquè ens ho autoritzin.

En definitiva i acab Sr. President, el que volem i hem pretès

en aquest debat és que el President de les Illes Balears en

acudir en aquestes conferències hi vagi amb un nou esperit, que

no vagi a remolc del que faci Catalunya sinó que dugui la

iniciativa política en la reforma de l’Estatut, en la reforma del

sistema de finançament i si és necessari, en la reforma de la

Constitució. Que allà no anem a defensar prejudicis establerts

sinó que hi anem a defensar els interessos dels ciutadans de les

Illes Balears i que en aquest moment tenen uns interessos que

no estan prou defensats per les postures que tenen respecte

l’autonomia, respecte el finançament sobretot, els dos partits

majoritaris, Partit Popular i PSOE. I el que voldríem és que

independentment del que facin basc o catalans, els polítics de

les Illes Balears tenguin una cosa clara i és que hem de defensar

els interessos dels nostres ciutadans per damunt del que pensin

els partits polítics i les seves centrals.

Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds ha presentat una esmena de substitució la

8286/04. Per defensar l’esmena té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Per presentar l’esmena, però també per fixar posició sobre

aquesta moció i dir d’entrada que el nostre grup donarà suport

a aquesta proposició del Grup PSM-Entesa Nacionalista. La

veritat és que ara pensant-ho bé, m’agradaria que no haguessin

anat tan ràpid a presentar l’esmena, haver-la presentat els

darrers i situar-nos una mica més perquè nosaltres estam

disposats a votar a favor d’aquesta moció, però ara ben bé no

sabem com pot acabar al final aquesta moció, una vegada que

es vegin altres esmenes i que es produeixi, com sembla que

passarà, votació separada dels diversos punts.

Bé, una qüestió prèvia, nosaltres entenem que la reunió del

President del Govern de l’Estat espanyol amb els presidents de

les comunitats autònomes és un pas endavant molt important

que s’ha fet de cara a una nova concepció de l’Estat, a una

concepció que vagi més cap una línia federal que és la que

nosaltres propugnam. Creim que és un pas endavant, que

segurament s’ha fet amb deficiències, que segurament no s’ha

preparat prou, però és una qüestió que s’ha d’insistir en ella,

s’ha de seguir fent, s’han de preparar millor i pot ser una passa

ferma cap una nova concepció de l’Estat, de les relacions del

Govern central amb les comunitats autònomes. Bé després és

necessari creim nosaltres que els presidents de les comunitats

autònomes hi vagi allà també amb un plantejament de

reivindicar les seves qüestions pròpies, de plantejar el seu

model de relació amb l’Estat, però que hi vagin intentant

defensar les necessitats dels seus ciutadans, que no hi vagin

amb prioritats partidistes, que no sigui allò una confrontació

entre els dos grans partits d’àmbit estatal i que en funció de què

siguis del partit del Govern central, o del partit de l’oposició en

el Congrés de Diputats així vagi la seva posició. Bé aquesta

moció crec, igualment com el debat que hi va haver de la

interpelAlació, va en aquesta línia, nosaltres hi estam molt

d’acord i ja dic, li donarem suport. 

L’esmena que presentam nosaltres és molt senzilla i

evidentment jo esper que el grup proposant l’acceptarà perquè

simplement matisa una mica més. Però, ja ho deia abans,

votaríem aquesta moció fins i tot, encara que no es recollís.

Nosaltres en el punt 2 allà on el grup proposant només

demanava consulta amb els grups parlamentaris, nosaltres ho

desdoblam, una primera part abans d’anar a la reunió, que el

President de les Illes Balears consulti amb els grups

parlamentaris, escolti els portaveus dels grups parlamentaris i

que després d’haver-se produït la reunió torni en aquest

Parlament, en seu parlamentari, no ho especificam, igual pot ser

davant el propi plenari, o pot ser a la Comissió d’Assumptes

Institucionals que es faci una explicació i un debat del que ha

passat en aquestes reunions de presidents. Creim que amb això

es completa bastant.

I com que crec que també tenc temps de fixar una mica més

la posició, algunes consideracions. Nosaltres ja hem dit que si

es sotmeten a votació tal com estan redactats aquests punts

votarem a favor de tots ells. Simplement unes consideracions

el punt 3, apartat b), s’insta el President del Govern a defensar

el compromís de les Corts Generals a acceptar la reforma de

l’Estatut d’Autonomia que aprovi el Parlament de les Illes

Balears, estam absolutament d’acord amb la voluntat que hi ha

aquí, que les Corts Generals no bloquegin la possible reforma

de l’Estatut d’Autonomia i segurament el President del Govern

no pot adoptar aquest compromís en nom de les Corts Generals.

Bé faig notar, és una qüestió que..., però en fi aquí són una

sèrie de reivindicacions totes elles creim que raonables,

segurament pel camí en quedaran algunes, però hi estam

d’acord.
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Del tema de les finances s’insisteix una vegada més en la

publicació de les balances fiscals, me tem que aquí ens

tornarem estavellar una altra vegada, allò que deia el Quijote

“con la iglesia hemos topado”, idò aquí crec que en el tema de

les balances fiscals tornarem topar. Però és una qüestió

important i evidentment l’aportació fiscal de les Illes Balears,

que mai supera el 5% de Producte Interior Brut. Jo he de dir

que des del nostre grup tendríem difícil ser tan taxatius amb el

5%, però en tot cas hi ha una situació actualment en què hi ha

un dèficit de balança fiscal brutal i és important que es defensi

un major equilibri d’aquesta balança fiscal. El model de

finançament basat en el concert econòmic, me tem que també

ens estavellarem en aquest tema, però el nostre grup també

defensa aquesta possibilitat, aquest sistema de finançament. Per

tant, estaríem a favor.

Ja dic, com que no sabem quan acabaran, ni si s’acceptaran

les esmenes dels altres grups, a mi m’agradaria que no quedés

massa devaluat el final, sabem que no poden passar endavant

segurament amb l’acord majoritari dels grups tots aquests

punts, que no quedessin massa devaluats. I una consideració

sobre una esmena que jo pens que és supèrflua si s’aprovava

allò que hi ha aquí, supèrflua i que no va massa pel bon camí

perquè la del Grup Parlamentari Popular tracta..., en fi, el grup

proposant farà el que vulgui sobre ella d’acceptar-la o no, però

mostra la indignació per uns pressuposts generals de l’Estat

concrets, els del 2005, no per tota la seqüència històrica de

pressuposts que han discriminat les nostres illes i en qualsevol

cas si s’acceptés, o bé la fórmula del concert econòmic, o bé

s’arreglés el tema de la balança fiscal, és l’única manera real de

què aquesta discriminació que any rera any i des de fa molts

d’anys ens passa no se seguís produint. Sabem que és molt

golós aprofitar per atacar ara el partit que té la responsabilitat

de govern a l’Estat. És cert que en els pressuposts de l’Estat per

a les Illes Balears són insuficients, és cert també que ho eren

l’any passat, l’altre i l’altre i que els mecanismes que nosaltres

hauríem de desitjar perquè això no sigui possible són els

mecanismes que vénen prevists en aquesta moció. Per tant, no

sabem com quedarà al final, ens agradaria que les

modificacions no fossin molt substancials i que al final el que

s’acabés aprovant tengués un contingut sensiblement paregut a

la redacció inicial presentada pel PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El Grup Parlamentari Socialista

ha presentat 5 esmenes de substitució, la 8364, 8365, 8366,

8367 i 8368/04. Per defensar aquestes esmenes té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ja a la

interpelAlació que va plantejar el Grup Parlamentari del PSM-

Entesa Nacionalista vàrem dir que era una interpelAlació

oportuna, tot i que arribava tard per la qüestió reglamentària,

perquè era impossible haver fixat la posició abans que el

President del Govern pogués assistir a la Conferència de

Presidents autonòmics i dèiem que era positiva perquè entenem

que des de què Espanya ha canviat el Govern després de dia 14

de març hi ha una nova situació, hi ha un nou marc de diàleg i

consens i hi ha unes noves oportunitats per a totes les

comunitats autònomes i no hi ha diferències en la distinció del

color polític i tothom té oportunitat de parlar amb el Govern de

l’Estat i de parlar amb les altres comunitats autònomes...

(Remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Un poquet de silenci per favor, si són tan amables.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

...i un fet fonamental d’aquesta Conferència de Presidents,

entenem precisament que és allò que deia el Sr. Sampol,

conèixer-se, consensuar i cooperar entre els diferents territoris

de l’Estat. Per tant, enteníem que era una bona proposta la

interpelAlació damunt la idea que tenia el Govern de les Illes

Balears del que s’havia de plantejar a la Conferència de

Presidents autonòmics.

Nosaltres també volem esmentar aquí una sèrie de qüestions

que creim que són fonamentals i que entre tots hauríem d’anar

solucionant i parlar-ne. Una d’elles és com se planteja aquesta

Conferència de Presidents autonòmics i com planteja el Govern

de les Illes Balears les aportacions que vol fer, precisament, des

del Govern de les Illes Balears. Entenem que el Govern és el

Govern, amb la majoria absoluta del Partit Popular, per tant, els

plantejaments que faci el Govern de les Illes Balears a la

Conferència de Presidents autonòmics mai seran exactament els

que compartim els altres grups parlamentaris, com a mínim

segurament no estarà d’acord en totes aquelles qüestions el

Grup Parlamentari Socialista. Per tant, entenem que el segon

punt que presenta la proposta del PSM-Entesa Nacionalista de

què hi hagi alguna conversa prèvia, algun mecanisme previ de

parlar amb els grups parlamentaris ens pareix adequat, allò que

no sabem si és tan adequat és que el Parlament hagi de marcar

exactament la proposta que hagi de fer el President del Govern

de les Illes Balears. Aquest comentari el feim perquè ens

hagués agradat al Grup Parlamentari Socialista haver pogut

parlar de la moció abans de ser debatuda en aquest plenari,

haver pogut arribar a acords i diàlegs amb tots els grups

parlamentaris per poder tenir una posició més ferma d’aquest

Parlament de les Illes Balears, una posició debatuda també amb

el Govern de les Illes Balears. Per tant, entenem que davant les

properes conferències de presidents el mecanisme hauria de ser

el que fixa la moció, el que fixa l’esmena d’Esquerra Unida i

no el posicionament unilateral d’un grup parlamentari que

evidentment amb totes les bones intencions després no s’arriba

als acords amples i suficients.

Quant el posicionament del Grup Parlamentari Socialista,

hem intentat fer esmenes d’aportació, de substitució d’alguns

punts i explicaré breument les esmenes i el sentit del vot de

cada un dels punts que farà el Grup Parlamentari Socialista, tot

i que volem deixar clar que si el plantejament hagués estat un

plantejament global de tots els grups parlamentaris, tal vegada

haguéssim pogut enfocar en aquesta moció altres temes que

aquí no se parlen i que creim que són importants plantejar. Un

dels temes que jo crec que és fonamental perquè la Conferència
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de Presidents autonòmics així ho va decidir, a la propera

Conferència de Presidents hi haurà el plantejament damunt el

finançament sanitari que s’ha de posar en marxa a partir de

l’any 2006, aquesta és la voluntat del Govern estatal i en

aquesta qüestió evidentment hi fa feina part del Parlament, però

tal vegada també hagués tengut possible cabuda a una proposta

d’aquest estil.

Quant al primer punt de la moció el Partit Socialista hi

votarà a favor. És evident que la institucionalització de la

Conferència de Presidents ja se va fer en el primer acte de

Conferència de Presidents autonòmics i que es va decidir que

serien dues reunions anuals, allà on evidentment hi ha d’haver

prèvia preparació i capacitat d’iniciativa, tan de les comunitats

autònomes com del Govern de l’Estat.

En el segon punt el Grup Parlamentari Socialista també

votarà que sí. Entenem que el mecanisme de participació dels

grups parlamentaris en la posició del Govern de les Illes

Balears ha de ser el de simple consulta entre els grups

parlamentaris i de simple intent d’arribar a acords i també si

s’accepta per part del ponent l’esmena del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida-Els Verds també li donaríem suport.

Quant al tercer punt allà on se parla de diferents qüestions,

bàsicament de la reforma de l’Estatut d’Autonomia, nosaltres

hi ha unes qüestions que volem plantejar. Entenem que el debat

de la reforma de l’Estatut d’Autonomia s’ha de dur en el

Parlament de les Illes Balears, que és allà on hem de prendre

iniciativa. Per tant, en principi no ens agrada haver de prendre

decisions prèvies en el debat parlamentari que ha de tenir lloc

en aquest Parlament i que per tant, és allà on hem de discutir

exactament els posicionaments clars damunt la reforma de

l’Estatut d’Autonomia. Tot i això, nosaltres votaríem a favor

del punt A i D. En el B i C votaríem en contra i intentarem

explicar el posicionament. 

Allà on el Partit Socialista de Mallorca demana el

compromís que les Corts Generals acceptaran la reforma

d’Estatut d’Autonomia que aprovi el Parlament de les Illes

Balears, nosaltres creim que és poc institucional que el

President del Govern se’n vagi a la Conferència de Presidents

autonòmics i li digui al President del Govern d’Espanya que

insti les Corts Generals a alguna qüestió. Jo crec que això s’ha

d’entendre dins un marc de diàleg i d’arribar a acords.

Nosaltres entenem que la reforma, i així ho defensa el Partit

Socialista a nivell estatal i ho hem defensat aquí, la reforma de

l’Estatut d’Autonomia s’ha de fer amb un ample consens social

i polític en el Parlament de les Illes Balears i si és així en el

Parlament de les Illes Balears, evidentment també serà així en

el Congrés de Diputats. Però no compartim la forma en què

està redactada aquesta proposta del PSM-Entesa Nacionalista.

Quant al punt C, precisament per allò que anticipava abans,

no creim que aquesta moció concreta d’un dia, amb una moció

que no hem pogut parlar ni debatre, creguem que hagi

d’avançar el debat que ha d’existir en aquest Parlament de la

reforma de l’Estatut d’Autonomia.

Quant al punt E hem fet una esmena de substitució.

Entenem que hem de jugar dins el marc que estam jugant totes

les comunitats autònomes, en aquest moment hi ha un sistema

de finançament autonòmic que nosaltres hem dit en diferents

ocasions i vàrem defensar en aquell moment des del Govern del

pacte de progrés que s’havia instalAlat per part del Govern del

Partit Popular la clàusula del fons de suficiència que limitava

precisament les aportacions econòmiques necessàries a la

comunitat autònoma de les Illes Balears i creim que aquesta és

la qüestió que hauríem de lluitar si realment volem tenir un

millor finançament per a les Illes Balears.

Quant al punt G, la qüestió del Règim Especial de les Illes

Balears, jo tampoc no m’hi allargaré molt. És evident que està

aprovat des del 98, han estat 6 anys del Govern del Partit

Popular els que no han volgut complir el Règim Especial de les

Illes Balears, ni l’han complert, ni l’han desenvolupat. Entenem

que ja passa d’hora el compliment de la Llei de Règim Especial

i que és una situació una mica ridícula que aquest Parlament

hagi d’instar a què se compleixi una llei, quan l’obligació és

que se compleixin les lleis. Per això posam la paraula obligació

com esmena de substitució.

Quant al punt H entenem que la participació ha de ser de les

comunitats autònomes a les institucions europees. Vull dir que

aquesta qüestió també ha canviat des de què hi ha un Govern

socialista a Espanya. Fa poc a les darreres converses amb la

Unió Europea damunt el tema del sucre va participar la

comunitat autònoma de Castella i Lleó, jo crec que de forma

molt encertada i crec que d’això ens n’hem de felicitar i

evidentment en qüestions turístiques i qüestions que se creguin

d’importància per a les Illes Balears entenem que és molt

positiu, precisament, que les Illes Balears donin la seva postura

i puguin ser delegades per part del Govern de l’Estat.

Quant al quart punt que planteja el PSM-Entesa

Nacionalista damunt la reforma de la Constitució espanyola,

nosaltres votaríem a favor del primer punt i en contra del segon

i del tercer. En el segon hi feim una esmena, en el tercer no i

afegim un nou punt. En el segon punt nosaltres feim una

esmena de substitució que diu: “fomentar el coneixement i

aprenentatge de totes les llengües oficials a les comunitats

autònomes de l’Estat espanyol”, creim que és més adient i més

sensat per a tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears

en concret. Entenem que les llengües oficials aquí són el

castellà i el català, la llengua pròpia és la catalana, una

connotació d’oficialitat d’una llengua dóna deures i drets als

ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. Entenem que la

fórmula de coneixement i ús de totes les llengües a Espanya no

ha de ser la de drets i deures també aquí, per als ciutadans de

les Illes Balears, de les altres llengües que són pròpies d’alguna

comunitat autònoma. Per tant, li proposam aquesta esmena al

Grup Parlamentari del PSM.

I proposam afegir també un nou punt quant a la reforma de

la Constitució que és precisament la reforma del Senat, que

crec que té interès especial per a la comunitat autònoma de les

Illes Balears. Nosaltres sempre hem defensat anar cap un estat

més federalista. Per tant, és necessari perquè això sigui possible

un Senat que sigui la cambra territorial de totes les comunitats

autònomes on hi hagi els debats oportuns entre les diferents

comunitats autònomes i el Govern de l’Estat.

Quant a l’esmena que planteja el Partit Popular, la nostra

postura és, si el Partit Socialista de Mallorca ho accepta, de
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votar en contra. Entenem que aquesta no és la fórmula de

colAlaboració que s’espera del Govern de les Illes Balears a la

Conferència de Presidents autonòmics. Jo vull fer esment que

la pròxima Conferència de Presidents autonòmics serà damunt

el mes de maig-abril de l’any 2005, entenem que la posició del

President del Govern de les Illes Balears no ha de ser anar a

rebutjar un pressupost que ja està en execució. De totes formes

és molt discutible que aquest pressupost vagi en contra dels

ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, sinó que crec que la

postura que ha de prendre el Govern de les Illes Balears ha de

ser d’anar a reivindicar qüestions concretes i qüestions que

puguin interessar a tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes

Balears, més que una lluita partidista i una forma de

confrontació entre Govern de les Illes Balears i Govern de

l’Estat. Nosaltres en aquesta història no ens hi trobaran, volem

aportar en positiu, crec que tenim l’obligació d’aportar en

positiu i no en una lluita partidista que no interessa per a res els

ciutadans de Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Té la paraula, pel Grup

Parlamentari Popular, el Sr. Joan Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

No començaré la meva intervenció lloant la intervenció del

representant del Grup Parlamentari PSM-Entesa, perquè no vull

que la meva compatriota me renyi i me digui no ens lloï tant, no

ens lloï tant, però sí que és ver que vostè ha centrat el debat i sí

que és ver que ha volgut dur aquí un debat serè i per tant jo

intentaré, sé que m’és difícil no posar-hi passió, i posar-hi una

gran dosi de reflexió en aquest debat damunt aquesta moció

que vostè ens presenta.

La nostra esmena és una esmena que és la constatació d’un

fet i com a constatació d’un fet es plasma i per tant estam en

uns pressuposts que, per cert, no estan aprovats, que tenen una

espasa de Democles damunt el cap, sobretot vistes les

informacions d’ahir vespre als telediaris corresponents, no me

referesc al de les vuit i mitja ni al de les nou, sinó al de la una

i mitja, on encara els grups parlamentaris en el Senat han dit: de

moment, no; que seria la primera vegada en tota la història que

passaria que uns pressuposts han de tornar anar, amb aquestes

característiques, al Congrés dels Diputats, per tant, no estan

aprovats, hi pot haver encara modificacions. És una precisió

que crec que val la pena tenir en compte, perquè deien que ja

estaven en aplicació, i en el cas que estiguessin aprovats no

estarien en aplicació fins al dia primer de gener del 2005. Per

tant, no estan aprovats, és una realitat, és una constatació d’un

fet i jo crec que val la pena que aquesta constatació d’aquest fet

es pronunciï el Parlament, sense cap tipus d’acritud. I res més,

per ella mateixa es defensa la nostra esmena.

Reunions de presidents de comunitats autònomes. A

nosaltres no ens han caigut els anells de donar l’enhorabona,

fins i tot reconèixer la iniciativa que ha tengut el president del

Govern d’Espanya, el nostre president, de fer aquesta

conferència de presidents autònoms, ho hem reconegut,

benvinguda sigui. No solament benvinguda sigui, sinó que una

de les reivindicacions que va fer la nostra vicepresidenta a la

reunió preparatòria, és que aquestes comissions o aquestes

reunions tinguessin un caràcter institucional, miri si estam

interessats en aquestes reunions. I açò va caure, com es diu en

castellà, “en saco roto”, “de momento de carácter institucional

nada; de que las comunidades unas partes o la mitad más una

pueda convocar una conferencia de estas características

nada.” Bé, doncs nosaltres creim que és important que vostè

posi aquests dos punts aquí, fins i tot que es reforci amb

l’esmena que ha presentat un grup parlamentari, que sembla

que actua de “palmero” del grup parlamentari majoritari a

l’oposició quan es refereix a la nostra esmena; nosaltres, com

que no hem d’actuar de “palmero” per part de ningú,

acceptaríem l’esmena que li proposa el Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida, és a dir que si l’accepta, nosaltres la votarem

a favor, no faltaria més, clar que sí, perquè és bona i és bona

per a aquesta comunitat autònoma, no tenim dubtes, no tenim

cap “complejo” que diuen, cap complex.

Per tant és bo que aquesta reunió de presidents tengui un

caràcter institucional i nosaltres volem que tengui un caràcter

institucional, i així ho demanam a aquesta cambra, vostè ens

dóna l’oportunitat per poder-ho reivindicar amb un acord

plenari, i benvingut sigui aquest acord plenari, si és per

unanimitat. Nosaltres o el Govern, com a responsable, ho

agraeix.

Quant a la reforma, aquí tornam estar, Sr. Sampol, i vostè

ho sap, i me coneix de sobra, a un punt que jo no diré ni sí, ni

no, ni blanc, ni negre, sinó tot el contrari, m’explicaré. Fer

pronunciaments apriorístics del que ha de dir, i més a una

moció, aquest punt o aquest altre d’una reforma d’Estatut,

podem caure en una mancança i és que facem reformes via

proposicions no de llei o via mocions, en el sentit que cada

grup vagi proposant aquelles coses que creu que ha de

contemplar la reforma de l’Estatut. I si després resulta que quan

tinguem el debat seriós de la reforma de l’Estatut hi ha alguns

aspectes en què la Cambra ja s’ha pronunciat que s’haurien

d’incloure i no es poden incloure, què passa?, aniríem amb una

contradicció de cara a certs plantejaments que nosaltres

mateixos feim.

Així i tot, tot el que fa referència a reforma d’Estatut de

caràcter genèric, que sàpiga que nosaltres hi estam d’acord i

que votarem que sí. L’únic que feim és aquesta observació:

alerta a caure ja en especificacions molt concretes; que és ben

cert que vostè les ha de posar perquè aquest és el leitmotiv del

seu grup, com per exemple, el concert econòmic. Només

faltaria que vostè no l’hagués posat, perquè el concert

econòmic vostè el defensa aquí i el defensarà dins la reforma de

l’Estatut, potser que també hi hagi altres grups. Nosaltres en

aquest moment encara no estam per pronunciar-nos damunt

aquest tema, per tant en aquest punt li deim que no el votarem

a favor, ja li deim així de clar.

Després, a la reforma de l’Estatut també, s’ha de tenir en

compte que aquest debat que han d’encetar, l’han d’encetar,

perdoni l’expressió, amb el cap damunt les espatlles; és a dir,

la reforma de l’Estatut no ens hem de fixar només en el que és

l’aspecte competencial o l’aspecte de finançació, que ens hi

hem de fixar, ja vam dir en aquesta cambra que tot el que no
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sigui una reforma de l’Estatut que vengui acompanyada d’un

bon sistema de finançació, és paper banyat, açò ho deim

nosaltres, ho diuen vostès i ho diu tothom i ho diuen totes les

persones que mitjanament s’estudien un poc el contingut d’una

reforma d’Estatut. Però una reforma d’Estatut pot dur implícita

la reforma de la part orgànica d’aquest Estatut, pot dur

implícita la reforma de la part dogmàtica i competencial o de

la reforma de caràcter de finançació, i aquest és un debat que

no podem resoldre avui amb deu minuts o amb quinze minuts,

ni aspectes molt concrets. Per tant, tot el que fa referència vostè

al segon punt, “La necessitat de reforma de l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears en aquesta legislatura”, sí. “El

compromís que les Corts Generals acceptin la reforma de

l’Estatut d’Autonomia que aprovi el Parlament de les Illes

Balears”, sí, sí; i aquest sí no és per enganxar ningú, aquest sí

és per fer efectiu i oficialitzar el compromís del Sr. Zapatero:

“Las Cortes respetarán las reformas de los estatutos que

provengan de las distintas comunidades autónomas”.

Molt bé, per què és açò? Perquè nosaltres sí que farem

feina, i en açò podem donar suport a aquest punt, sí que farem

feina perquè aquesta reforma vengui el màxim de consensuada

possible. Nosaltres, amb la reforma, serem possibilistes; a

qualcú li tocarà, tal vegada, ser idealista, que ja m’agradaria

també en segons quines matèries ser més idealista que no

possibilista, però amb la reforma dels estatuts volem ser

possibilistes. I volem agafar-nos a aquestes paraules del Sr.

Zapatero, en el sentit que si nosaltres esgotam la possibilitat de

fer una reforma d’Estatut que compti amb una àmplia majoria

d’aquesta cambra, amb un gran consens d’aquesta cambra, que

representa la gran majoria de la societat de les Illes Balears,

aquesta no tendrà cap entrebanc en el Congrés dels Diputats.

Per tant, sí a aquest compromís, que volem que tenguin les

Corts Generals amb nosaltres.

A “La voluntat que la reforma de l’Estatut contempli totes

les competències que preveu el marc constitucional”, és que no

podem dir una altra cosa; aquest Parlament no pot renunciar a

cap de les competències que li dóna el marc constitucional, a

cap, a cap i de cap manera. Per tant, hi ha d’haver aquest

compromís que el que marca, el que tenim dins el marc

constitucional, totes les possibilitats d’aquest marc

constitucional, nosaltres les puguem no solament aportar, sinó

esgotar dins aquest marc que li he dit abans de possibilitat.

“Publicació de les balances fiscals entre les distintes

comunitats autònomes i de l’Estat”, sí, sí; tot i assumint la

responsabilitat que nosaltres quan vam governar no ho vam fer.

Tot i assumint la responsabilitat que nosaltres quan vam

governar no ho vam fer. Però sí. La publicació sí. Una altra

cosa, Sr. Sampol, és que estiguem d’acord en l’altre punt; en

l’altre punt no hi estam d’acord. No hi estam d’acord perquè és

possible que l’aportació fiscal de les Illes Balears hagi de

superar el 5% per un principi de solidaritat. Jo no puc haver

defensat fa 15 dies el principi de solidaritat amb la resta de les

regions i ara no dir el mateix; o potser que sigui menys del 5%,

no ho sé. Jo crec que no és una xifra que no hauríem de posar.

Sí que acceptaríem, en tot cas, l’esmena que proposa el Grup

Parlamentari Socialista, no tenim cap problema, no tenim cap

complex per acceptar allò que ve dels altres grups

parlamentaris. Si vostè ho accepta, clar; vostè és en aquest cas

l’amo d’aquesta moció.

Quant al tercer punt, bé, l’exigència del compliment del

Règim Especial per a les Illes Balears, que demanen vostès que

sigui per dobler partida, d’allà cap aquí i d’aquí cap allà,

efectivament; l’únic que passa és que dos no es poden entendre

si el que té la paella pel mànec no posa la paella damunt el foc,

i el que ha de convocar les comissions del règim fiscal per a les

Illes Balears és el Govern de l’Estat. Sí, sí, sí. Per tant

nosaltres, en la part que ens correspon i amb la responsabilitat

que pugui correspondre a aquest govern, si vostè aquí vol

esmenar encara dient que el Govern de l’Estat i el Govern de

les Illes Balears donin compliment al Règim, no tenim cap

problema en acceptar-ho, perquè vegi, assumint la nostra quota

de responsabilitat, cap ni mica.

La presència del Govern de les Illes Balears a les

institucions europees, bé, jo aquí -acab, Sr. President, dos

segons i acab- jo aquí voldria fer una precisió. No és cert que

per primera vegada les comunitats autònomes hagin participat

en converses dins les institucions europees acompanyant el

Govern de l’Estat. Una cosa és participar-hi acompanyant, que

és el que es va fer, el que ha dit la Sra. Francina Armengol, que

és ver, que és ver el que ha dit, i una altra cosa és tenir la

possibilitat de participar-hi amb veu i marcar criteri, i aquesta

possibilitat, Sra. Portaveu, la dóna l’actual Constitució

Europea, perquè Alemanya, que vostè em pot treure els

landers, si s’estudia un poquet el dret europeu veurà que ho

tenen amb un altre sistema, ja ho tenen reconegut ells

implícitament, perquè la descentralització dels landers és

diferent a la nostra, tot i tenint en compte que nosaltres tenim

un estat descentralitzat tan fort o més que tenen els alemanys,

però la seva interpretació, i no per a tots, era diferent. Per tant,

sí, perquè deim que sí també a la Constitució Europea, i açò

està immers i enquadrat dins la Constitució Europea.

Quant -i ara sí que ja és el darrer- quant a la reforma del

Senat, que és una proposta que li fan, nosaltres ens

posicionam..., bé, açò són lugares comunes, no es diu quina

reforma, no es diu ni quina, ni per què, ni com, és una esmena

confusa, profusa i difusa, vull dir que no fa mal a ningú, vaja,

aquesta esmena no fa mal a ningú perquè no fa mal a ningú, no

vull anar més enfora de tot açò. 

I acab amb una darrera concepció, Sr. Sampol, perquè no hi

hagi cap tipus de confusió. Nosaltres no volem fer ni una

reforma a la basca ni una reforma a la catalana; nosaltres volem

fer una reforma a la balear. El que deim i el que sempre hem dit

és que nosaltres no acceptarem que les reformes d’altres

comunitats autònomes gaudeixin de privilegis que nosaltres no

puguem gaudir, perquè igualtat no vol dir igualitarisme, de cap

de les maneres; nosaltres el que no voldrem serà

discriminacions, i no voldrem discriminacions en funció de

pactes, que estan molt bé i que no m’hi posaré, i de suports

parlamentaris conjunturals i d’un moment determinat. Per tant,

reforma a la basca no, reforma a la catalana no, reforma a la

balear sí, amb igualtat de drets. Aquesta és la nostra reforma i

aquest és el nostre posicionament entorn a aquest tema.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Huguet. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Sampol, els

diputats d’Unió Mallorquina no hem presentat cap esmena a la

seva moció perquè pensam votar a favor de la seva moció quasi

en la seva totalitat.

(Remor de veus)

Quasi en la seva totalitat.

La seva moció, que parteix..., o que es presenta amb motiu

d’una interpelAlació amb motiu de l’assistència a la reunió de

presidents, que des d’Unió Mallorquina aplaudim i pensam que

és un fet positiu, que és un fet que millora a l’Estat espanyol la

convivència entre totes les institucions, i que és una institució

o una reunió que s’hauria de mantenir, i parteix d’aquest interès

inicial i acaba essent un reforma o una proposta de reforma de

determinats aspectes, tant de l’Estatut de les Illes, com del

finançament de les Illes, objectius que compartim però que per

ventura no era el lloc més adient a una moció subsegüent a una

interpelAlació de poder-se presentar. Així i tot des d’Unió

Mallorquina donarem suport al punt 1 i al punt 2, i si accepta

l’esmena que ha presentat Esquerra Unida, que afegeix aspectes

que pensam que són positius, també hi donaríem suport; i si no

l’accepta també hi votaríem a favor perquè pensam des d’Unió

Mallorquina que és positiu que es puguin discutir i preparar

aquestes reunions de presidents.

Quant als aspectes concrets a defensar en aquesta reunió de

presidents de la nostra reforma de l’Estatut, des d’Unió

Mallorquina pensam que ara es donen unes circumstàncies que

no s’havia donat en el passat i que des d’aquest parlament les

hauríem d’aprofitar, i hauríem de ser capaços entre tots els

grups d’aquesta cambra d’arribar a un consens, a un consens

tan ampli com sigui necessari perquè hi pugui haver una

reforma de l’Estatut, una reforma que és necessària, una

reforma que és convenient, una reforma que és imprescindible

per als ciutadans d’aquestes illes. I si aquesta reforma d’Estatut

que es donarà a altres comunitats autònomes o a altres

nacionalitats, que altres parlaments ja estan preparant i ja estan

fent, i aquestes reformes tendran sistemes de finançament que

seran distints, que pensen proposar que siguin distints als que

hi ha hagut fins ara, nosaltres, independentment de qui ho

proposi, crec que ens hauríem d’apuntar a tenir aquests

sistemes de finançament.

Nosaltres estam a favor d’un model de finançament basat en

el concert econòmic, d’un sistema de finançament que sigui

més just. Ja ho vàrem dir la passada legislatura a les comissions

que hi va haver no permanents de balança fiscal, ja ho hem dit

i ho continuam manifestant, i així es veurà quan es vegin les

conclusions de la Comissió no permanent de finançament de la

sanitat i de l’ensenyament, i així ho venim manifestant a tots els

nostres programes electorals.

Creim que ara és el moment que hi pugui haver, i des

d’Unió Mallorquina farem un exercici de responsabilitat, no

posant cap dels nostres plantejaments com a qüestions sine qua

non, o sigui, com a qüestions irrenunciables, perquè pugui

assolir-se aquesta modificació de l’Estatut, aquest nou estatut.

Sí que compartim amb vostè que un dels aspectes

fonamentals ja poden modificar-se qüestions en l’Estatut, que

si no ve acompanyat amb un finançament adient serà no diré

paper banyat, però ens exigirà com està exigint al Govern de la

comunitat autònoma per exercir les seves competències anar a

endeutament o a haver-se d’endeutar com està fent fins aquest

moment.

Nosaltres l’única de les propostes que vostè ens presenta

que no votaríem seria el punt b), si vostè permet la votació

separada de cada un dels punts, el punt b) de l’apartat 4. El

Partit Socialista Obrer Espanyol té presentada una esmena que

si vostès l’accepten nosaltres donaríem suport a l’esmena del

Partit Socialista Obrer Espanyol, i si no, i vostè permet la

votació separada, aquest seria l’únic aspecte de la seva moció

que no votaríem a favor, i és que pensam que l’oficialitat de

totes les llengües oficials a les comunitats autònomes de l’Estat

espanyol no és positiva. Si a l’Estat espanyol hi ha el gallec, hi

ha el basc, hi ha altres llengües que són oficials, no

necessàriament han de ser oficials aquí, i ens inclinam i donam

suport a la proposta o a l’esmena que ha presentat el Grup

Partit Socialista Obrer Espanyol.

A la d’Esquerra Unida hi donaríem suport, i volem

pronunciar-nos també sobre les esmenes que han presentant els

distints grups. El Partit Socialista Obrer Espanyol presenta una

substitució del punt e) que nosaltres hi donaríem suport si fos

un punt afegit, un punt j) o un punt i), però no per substituir el

que es pretén, que és el punt e), que nosaltres pensam que és

positiu amb la redacció que ha presentat el Grup PSM-Entesa

Nacionalista, i que ve com a conseqüència de compareixences

que s’han fet en aquest mateix parlament. Votaríem que sí a la

substitució del punt g). No votaríem que sí, és a dir, votaríem

que no a la del punt h), és a dir, des d’Unió Mallorquina

pensam que si una comunitat autònoma té competències

exclusives en una determinada matèria idò les ha d’exercir, i no

hem d’anar a les comunitats europees a tractar res sobre

aquestes competències, i jo crec que vostè, quan ha pensat en

aquesta esmena, estava pensant en altres situacions, és a dir, en

aspectes que no tenint competències exclusives i sí afectant

aquestes comunitats autònomes com pugui ser en matèria de

turisme o en determinats aspectes en matèria d’agricultura,

pugui assistir o acompanyar. Nosaltres a aquesta no li donaríem

suport i sí donaríem suport a les esmenes de substitució del

punt b) del punt 4, que ja he manifestat al PSM que ho

considerava millor. I a la reforma del Senat, com no podria ser

d’una altra manera, també li donaríem suport. I a l’esmena del

Grup Popular també li donaríem suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, he de començar per agrair a tots

els grups l’esperit constructiu que han demostrat, primer fent

l’esforç d’esmenar aquesta moció i, segon, defensant-les amb

el to amb què ho han fet. Jo crec que en general s’ha entès, però
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a vegades per defensar alguna divergència s’ha utilitzat un

argument que hauríem de matisar partint de la base que la

conferència de presidents no és una conferència que resolgui

res, no és resolutòria. Aleshores allà ningú no hi anirà amb un

mandat imperatiu; el que passa és que prest o tard es debatran

determinades qüestions, a la llarga segurament es debatran totes

les qüestions de què hem parlat avui, i proposam al president

que hi vagi amb l’esperit que emani majoritàriament del

Parlament de les Illes Balears: si es parla de la Constitució, si

es parla de reformes d’Estatut, si es parla de finançament.

Aleshores aquí, sí, tal vegada parlam un poc de tarannà,

d’esperit, de conviccions a l’hora d’anar a defensar (...).

Bé, respecte de les esmenes...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

...començarem per la d’Esquerra Unida i, bé, ha tengut tants

d’advocats, que tothom s’ha posicionat a favor de l’esmena

d’Esquerra Unida, que naturalment pensam que concreta molt

més que la nostra proposta i per tant acceptam que es voti com

una esmena de substitució. Aprofit per dir per endavant que

acceptam que es voti tot apartat per apartat, perquè no volem

condicionar ningú. 

Nosaltres tenim una cosa molt clara, i efectivament, Sr.

Huguet, en aquest moment, per la presència de diputats que

tenim, pel pes que tenim dins la societat de les Illes Balears,

ens toca jugar un paper d’anar estirant dels grups majoritaris;

segons qui governa a Madrid uns són més abrandats que els

altres a l’hora de defensar determinades postures, ha passat i

tornarà a passar; ara, tenim clara una cosa, que el temps ens

donarà la raó i qualque dia tot hi arribaran a venir, a reivindicar

el concert econòmic. Fa un any i mig se’n reien del metro i ara

ja quasi quasi tenim metro, és a dir..., jo a vegades tenc...

(Rialles)

Bé, està anunciat, i ja ho deia l’altre dia, tenc la sensació

d’anar uns anys per davant la societat, però si hi arriben

qualque dia ja va bé.

Bé, anem per feina, i les esmenes del Grup Parlamentari

Socialista, la que fa referència a substituir el punt 3, el nou

sistema de finançament que suprimeixi el fons de suficiència,

hi estam d’acord, però estam d’acord que es voti com una

esmena d’addició, no de substitució. Per tant, si hi estan

d’acord demanaríem que es votàs com un punt més i nosaltres

hi estam totalment d’acord. La matisació que fan al punt del

Règim Especial també hi estam d’acord, per tant que es voti

l’esmena proposada pel Grup Parlamentari Socialista al punt

3.g). 

En el punt 3.h), bé, durant el debat s’ha matisat el tema, i el

Sr. Nadal ho ha apuntant; nosaltres proposàvem presència de

les comunitats autònomes a les institucions europees i vostès

parlen de participació. Jo crec que ha de quedar clar que a allò

que aspiram és al que ja tenen a Bèlgica sense necessitat de la

nova constitució europea; Bèlgica ja té que les regions

participen a l’hora de determinar la postura del seu estat quan

afecta una competència exclusiva seva. Aleshores jo no sé si un

acord seria la presència i la participació de comunitats

autònomes a institucions europees, i quedam tots contents.

(Remor de veus)

Si hi estan d’acord, va bé, però diria la presència i

participació de les comunitats autònomes a les institucions

europees. Quant...

EL SR. PRESIDENT:

Quina és aquesta?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Aquesta és la que feia referència al punt 3.h), l’esmena

8366.

Bé, aquí els he de confessar que hem tengut un lapsus en el

punt 4.b), quan parla de la reforma de la Constitució, que

parlam de l’oficialitat de totes les llengües oficials a les

comunitats autònomes. Aquí volíem dir que totes les llengües

oficials, en els seus respectius territoris, han de tenir també

l’estatus d’oficialitat a les institucions de l’Estat, és a dir, que

un diputat gallec, basc, de les Illes Balears, ha de poder parlar

en el seu idioma i si és necessari hi ha d’haver un servei de

traducció simultània, i em tem que no està ben expressat. Si ho

accepten, una solució seria que l’oficialitat de totes les llengües

oficials a les comunitats autònomes a les institucions de l’Estat

espanyol, i naturalment que des d’aquest punt de vista

acceptaríem com una addició l’esmena 8367 del Grup

Socialista, que proposa que l’Estat fomenti el coneixement i

l’aprenentatge de totes les llengües oficials a les distintes

comunitats autònomes.

Tractaríem també com una esmena d’addició la 8368, que

proposa la reforma del Senat, i entenent que això és una passa,

però de cap manera la reforma del Senat suposarà que ja estam

dins un estat federal; ara, no com una esmena de substitució. 

I quant a l’esmena del Partit Popular, també l’acceptam. De

totes maneres l’esmenaríem, també. Crec que seria més

equànime si diguéssim que rebutjam els pressuposts generals de

l’Estat per a l’any 2005 i fins a l’any 1968, que són els estudis

comparatius que ha fet un economista com el Sr. De Fruto, que

té una gràfica que va des de l’any 1968 i ell deu calcular em

pareix que és fins a l’any 1981, llavors ja entraríem en els anys

de la democràcia, i tots aquests anys i tots els anys de la

democràcia sempre tots els pressuposts general de l’Estat han

suposat que les Illes Balears han estat a la cua en inversió per

càpita i en despesa pública estatal per càpita. Però vaja, els

acceptam aquesta esmena.

Quant a..., ja acab, Sr. President, és complicat posicionar-se

en tots els punts. Quant a la publicació de les balances fiscals,

jo crec que si aconseguim que es publiquin les balances fiscals

serà un plus de democràcia; en aquest moment un dèficit

democràtic és no conèixer els fluxos fiscals. Posar un màxim
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d’un 5% no és va contra el criteri de solidaritat, simplement

agafam el 5% perquè ja és un referent que el Tribunal

Constitucional alemany ha establert, que cap lander no haurà

d’aportar a l’Estat més d’un 5% del seu producte interior brut,

perquè després ja posa en perill la pròpia economia regional. 

I finalment -i ja acab-, Sr. Huguet, estic d’acord en el fet

que no s’han d’admetre privilegis. Ara, un matís: si una

comunitat autònoma, ara definida com una comunitat

autònoma, o definida com una nacionalitat dins el seu estatut,

aspira a definir-se com a nació, això què és?, és un privilegi o

és un dret? Nosaltres entenem que és un dret, i des d’aquest

punt de vista, vostès què faran? Si Catalunya es defineix en el

seu estatut com una nació, vostès acceptaran definir les Illes

Balears com una nació? Perquè si no ho accepten estam en el

cas, l’exemple que el Sr. Pujol ens va ilAlustrar a la conferència

presentada pel Sr. Matas fa uns mesos, que contava una

anècdota, si em permet el president...

EL SR. PRESIDENT:

Ja anam sobrats, però bé...

(Rialles)

EL SR. SAMPOL I MAS:

20 segons. No tendré la gràcia del Sr. Pujol, però deia que

va tenir un visitant, un alt polític d’una altra comunitat

autònoma que va passar unes vacances a Catalunya, llavors va

visitar el president de la Generalitat, i va dir: “L’únic que no

m’ha agradat és que vostès tenen policia autonòmica”; “però

vostès no la tenen perquè no la volen; demanin-la”; i diu: “no,

no la volem, pero nos jode -perdó- que ustedes la tengan”, i

aleshores què és?, que a vostès les “tal” que siguin una nació

els altres o que no ho volen ser vostès? Aquest és l’esperit que

nosaltres demanam al nostre president. Presideix una comunitat

avui, per a nosaltres una nació, que va ser un regne

independent, fort, enmig de la Mediterrània. Idò venga, pensi

en això i amb orgull defensi-ho a tots els fòrums que tengui

ocasió.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Ara veurem si serem capaços...

(Rialles)

...d’aclarir-nos. De totes formes jo sí que voldria demanar

a la portaveu del Grup Parlamentari Socialista a veure si

accepta aquesta proposició que li ha fet el Sr. Sampol a

l’esmena 8364, que vostès han presentat com de substitució, i

ell els demana si l’accepten com a addició. Òbviament vostè té

la darrera paraula en aquest sentit.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, Sr. President, acceptaríem que es voti com a addició

però votaríem en contra del punt presentat pel PSM-Entesa

Nacionalista.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. I llavors em pareix..., vegem, també aquí, a la

8366 el Sr. Sampol en lloc de “la presència” posa “la

participació”. Hi estan d’acord, eh? Bé, hi estan d’acord vostès,

també? “Presència i participació”.

Bé... I també la 8367, que demana el Sr. Sampol que sigui

d’addició; la 8367. Hi estan d’acord.

Bé, han acceptat l’esmena d’Esquerra Unida i Els Verds i

han acceptat també l’esmena del Grup Parlamentari Popular.

Bé, a part que també s’ha acceptat l’esmena 8365 del Grup

Parlamentari Socialista.

Bé, anirem d’un en un i si qualque portaveu ens ha de fer

qualque observació la feim, però començarem amb les

votacions.

Ara començarem a votar el punt número 1. Així com ha dit

el Sr. Sampol les votarem una per una i així no hi haurà

equivocacions. Votem el punt número 1.

Unanimitat.

En el punt número 2 s’ha admès l’esmena del Grup

d’Esquerra Unida i Els Verds. Per tant, senyores i senyors

diputats, votem el punt número 2.

Unanimitat.

Ara passem a votar el 3..., 3.a).

Unanimitat.

Passem a votar el 3.b).

37 a favor, 17 en contra, cap abstenció. Per tant queda

aprovat.

Passam a votar el 3.c).

37 a favor, 17 en contra. Per tant queda aprovat.

(Intervenció inaudible i rialles)

Passam a votar el 3.d).

Unanimitat.

Passam a votar el 3.e). Perdó...

EL SR. HUGUET I SINTES:

No, només és per aclarir si és l’e) que ara figura en el text

o si és l’e).1, que seria l’esmena, perquè nosaltres feim dues

votacions diferents, i el Sr. Sampol ha dit que si fos

d’addició..., és a dir, nosaltres votaríem l’esmena que ha
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presentat el PSOE, però ja m’he manifestat que votaríem en

contra de l’e) presentat pel PSM.

EL SR. PRESIDENT:

No, crec que passam a votar les dues, no és així?, la...

(Remor de veus)

Dues votacions: la 3.e), que l’original, i després 3.e).1, que

serà la d’addició del Grup Socialista. Ara passam a votar la 3.e)

original com està presentada. Senyores i senyors diputats,

passem a votació.

9 vots a favor, 44 en contra, cap abstenció. Per tant queda

rebutjada.

Ara, senyores i senyors diputats, passam a votar l’addició

del Grup Parlamentari Socialista, que serà la 3.e).1. Passem a

votació, per favor.

Unanimitat.

Passam a votar la 3.f).

9 a favor, 43 en contra, cap abstenció. Per tant queda

rebutjat.

Ara hem de votar la 3.g) que s’ha substituït per la 8365, del

Grup Parlamentari Socialista. Estam d’acord?

Idò, passem a votació.

Unanimitat.

Anam a votar la 3.h), amb aquesta matisació de “la

presència i participació”. Per tant, senyores i senyors diputats,

passem a votació.

Unanimitat.

Ara hem d’afegir la d’addició, del Grup Parlamentari

Popular, que és l’esmena 8393. Passem a votació.

35 a favor; 17 en contra; 2 abstencions. Per tant, queda

aprovada.

Ara ja passam a l’apartat 4. Què hi ha? Ah, i la 8366, no,

em sembla que l’hem votada aquesta ja, sí, no, però l’hem

votada, “la presència i participació”, ja l’hem votada, Sr.

Valenciano.

Ara hem de votar el 4.a).

(Remor de veus)

Tornarem començar. Ara, anem a votar, 4.a).

26 a favor; 28 en contra; cap abstenció. Per tant, queda

rebutjat.

Ara anam a votar el 4.b), al qual hi ha unes modificacions

i queda: “L’oficialitat de totes les llengües oficials a les

comunitats autònomes a les institucions de l’Estat espanyol.”

Això és el que nosaltres tenim aquí, és correcte Sr. Sampol?

Idò, passem a votació per favor.

6 vots a favor; 48 en contra; cap abstenció. Per tant, queda

rebutjat.

Ara ens queda el 4.c). Passem a votació.

10 a favor; 44 en contra. Queda, per tant, rebutjada.

Ara hem de votar l’esmena 8368, d’addició, que me pens

que és la darrera.

Sí, Sra. Armengol?

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, Sr. President, faltaria aquesta que fa referència a això del

Senat i faltaria la que el PSM havia dit que podíem plantejar

com a addició, que era fomentar l’ús de les llengües oficials a

tot l’Estat.

EL SR. PRESIDENT:

La 8367, com a addició; la 8368 que tenim, aquesta, i la del

Senat, no, la del Senat. Idò vaig bé, o sigui, 8367 i 8368,

efectivament. Les podem votar conjuntament, me diuen, estan

d’acord tots vostès?

Idò passam a la votació.

Unanimitat.

Senyores i senyors diputats, moltes gràcies per la seva

colAlaboració. S’aixeca la sessió.
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Correcció d'errates del Diari de Sessions del Ple del

Parlament de les Illes Balears núm. 44, de dia 16 de

novembre del 2004.

A les pàgines 1990 i 1994, l'enunciat del punt I.6) ha de dir:

Pregunta RGE núm. 3632/04, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni

Marí i Tur, ...
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