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EL SR. PRESIDENT:
Senyors i senyors diputats. Si els sembla bé els agrairia que
ens poséssim drets 1 minut, en memòria del Papa Joan Pau II.
El primer punt de l’ordre del dia consisteix en del debat de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant ple.

agricultura ecológica, la pregunta va emitida en los siguientes
términos:
¿Qué actuaciones está llevando a cabo la Conselleria de
Agricultura y Pesca en materia de fomento de la agricultura
ecológica?
Muchas gracias.

I.1) Pregunta RGE núm. 2384/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Eduard Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en matèria d'agricultura ecològica.

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Consellera d’Agricultura i Pesca.

Primera pregunta RGE núm. 2384/05, ajornada de la sessió
plenària de dia 22 de març, relativa a actuacions en matèria
d’agricultura ecològica que formula el diputat Sr. Eduardo
Puche i Castillejo del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
l’Hble. Diputat.
EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:
Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sra.
Consellera de Agricultura y Pesca, en los últimos años estamos
asistiendo a un desarrollo de la agricultura ecológica al que ha
contribuido la creciente toma de conciencia por parte de los
consumidores de la cuestiones relacionadas con la salubridad
alimentaria y los problemas medioambientales. Conocidas las
gestiones y el interés mostrado por su conselleria en temas de

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des de
la Conselleria d’Agricultura i Pesca, a través de les direccions
generals d’Agricultura i de Desenvolupament Rural i de
l’empresa SEMILLA, s’han duit a terme una sèrie d’actuacions
de suport a l’agricultura ecològica. En primer lloc amb ajudes
directes als propis agricultors i ramaders. Així durant l’any
2004 s’han beneficiat un total de 136 explotacions agràries,
amb una quantitat de més de 498.000 euros. Una quantitat que
pel que fa a l’any 2005 hi ha pressupostades per fer front a
aquestes ajudes més de 700.000 euros, això vol dir que pensam
que podrem donar més ajudes o que més gent s’acollirà a
aquestes ajudes.
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D’altra banda, en actuacions de promoció en el marc del Pla
de promoció agroalimentària del 2004 al 2007, amb el suport
per a la participació a fires locals, nacionals, internacionals i
esdeveniments de promoció. Al mateix temps, a través del
conveni de colAlaboració amb SEMILLA, s’ha donat suport al
Consell Balear de Producció Agrària Ecològica per poder
desenvolupar una sèrie d’actuacions de formació per als
agricultors i ramaders, de colAlaboració i assessorament als
pagesos per dur a terme una sèrie d’estudis d’investigació. En
aquest conveni pel que fa a l’any 2004 ha comptat amb un
pressupost de 100.000 euros i per a l’any 2005 compta amb un
pressupost de 120.000 euros, vol dir que hem augmentat un
20% aquesta quantitat.
I per acabar, cal fer referència a les ajudes en el marc del
Pla de desenvolupament rural, rep el Consell Balear de
Producció Agrària Ecològica pel que fa a les tasques de
control. Per aquest concepte el Consell Balear de Producció
Agrària Ecològica ha rebut durant l’any 2004 més de 136.000
euros, quantitat que durant l’any 2005 serà incrementada.
Crec que aquestes dades demostren que estam devora
l’agricultura ecològica i dels seus protagonistes, els agricultors
i ramaders. Des de la Conselleria d’Agricultura estam al servei
del sector, donat-li allò que ens demanen i sense dubte durant
aquest any 2005 seguim donat-los tot el suport, tan tècnic com
econòmic...

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller d’Economia i Hisenda.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Ramis d’Ayreflor i Cardell):
Gràcies, Sr. President. En qualsevol cas la presentació del
Pla de sanejament és conseqüència d’una nefasta gestió del
Govern, és una conseqüència de la nefasta gestió del Govern
del pacte de progrés i que ens va deixar un dèficit econòmic de
més de 300 milions d’euros. Aquesta és la realitat. I més greu
encara, és degut a què una negociació amb el sistema de
finançament de l’any 2001, el conseller d’Hisenda va dir que
ho va acceptar per raons de xantatge polític. Aquí hi ha les
conseqüències que pagam ara.
En qualsevol cas damunt la pregunta concreta i no damunt
els comentaris, hi ha una figura concreta que és imposada per
Madrid i que és la (...) d’hidrocarburs i les altres taxes són
actualitzacions i no hi ha nous imposts prevists. I aquest no és
un impost previst, sinó que haurà de passar els tràmits
parlamentaris si finalment és necessari, creim que no.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

Moltes gràcies, Sra. Consellera....

EL SR. BONED I ROIG:

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat, vol intervenir?
I.2) Pregunta RGE núm. 2802/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment d'altres taxes o imposts en el pla de
sanejament.
Passam a la segona pregunta RGE núm. 2802/05,
rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 2816/05, relativa a
increments d’altres taxes o imposts en el Pla de sanejament que
formula el Diputat Sr. Joan Boned i Roig del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputat.
EL SR. BONED I ROIG:
Gràcies, Sr. President. Si ja tenim Pla de sanejament, un Pla
de sanejament que s’ha fet necessari per compensar el dèficit
pressupostari creat per la nefasta gestió econòmica d’aquest
Govern del Partit Popular. I per tant, i partint d’aquí voldríem
conèixer si per part de la conselleria i per extensió per part del
Govern, es té la intenció d’incrementar noves taxes, nous
imposts a compte d’aquest Pla de sanejament, al marge del ja
reconegut sobre els carburants.
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Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller miri, d’entrada dir-li
que el pacte no va presentar cap pressupost amb dèficit, això és
un mèrit tot seu i exclusivament seu, s’ho han adjudicat vostès
tot sols. I el que han de fer és deixar d’enganar la societat
d’aquestes illes, entre altres coses deixin de dir públicament
que aquest pla és un pla que ja veurem si s’aplica o si no
s’aplica, és un pla opcional i en funció d’allò que decideixi
Madrid ho farem o no. Aquest Pla està aprovat, aquest pla és
per tant, d’obligat compliment i així ho han de començar a
reconèixer vostès d’una vegada per totes.
I miri, no només a aquest grup sinó a tota la societat
d’aquestes illes, ens interessa especialment conèixer les noves
sorpreses que ens guarda la seva conselleria i que afectaran
directament les economies familiars. D’entrada la seva, encara
que vostè no ho vulgui reconèixer així, ineptitud entorn els
comptes públics i segons dades publicades pel Banc d’Espanya,
costarà més de 1.000 euros per cada ciutadà per salvar el deute
que té aquesta comunitat autònoma. Però no contents en això
i també gràcies a vostès haurem de fer front a un increment
espectacular de la pressió fiscal.
Exigim per tant, d’aquest Govern que públicament expliqui
els detalls d’aquest pla i reconegui d’una vegada per totes si hi
haurà més increments d’imposts o sinó hi haurà increments. Ho
diguin clarament, si n’hi haurà sí o no. La societat vol conèixer
la veritat Sr. Conseller, entre altres coses ens interessa saber
aquesta nova proposta que es fa d’actualització de taxes
portuàries, quina repercussió tendrà aquesta actualització?
Quina repercussió tendrà damunt les tarifes de passatge i de
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mercaderies perquè aquestes tarifes de passatge i mercaderies
novament van a incrementar la pressió damunt d’aquestes
economies familiars.

l’Hble. Diputat Sr. Celestí Alomar i Mateu del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputat.
EL SR. ALOMAR I MATEU:

La realitat Sr. Conseller és que a vostès els importa molt
poc la realitat de les economies familiars i que entre altres
coses hauria de recordar que el 65% de les famílies d’aquestes
illes tenen problemes per arribar a finals de mes, però a vostès
tan sols els preocupen incrementar la pressió fiscal per
aconseguir solucionar un dèficit que vostès han creat, és tot seu
i vostès faran el que sigui per complir els seus objectius
partidistes. Però no els preocupa l’economia familiar Sr.
Conseller...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Conseller
d’Economia i Hisenda.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Ramis d’Ayreflor i Cardell):
La veritat és que s’ha demostrat un cop més que el fort del
PSOE no és l’economia. Miri, el Govern del Partit Popular ha
baixat els imposts en els 2 anys que duim de legislatura, ha
baixat dos cops l’impost de successions, ha baixat l’impost de
transmissions patrimonials per a la compra d’habitatges als
joves, sí ens preocupa aquest tema, és a dir, del 7 al 3%. És a
dir, que l’hem baixat en un 57% per a joves i per a famílies
nombroses.
El Govern del pacte de progrés va pujar l’impost de
transmissions patrimonials del 6 al 7%, és a dir un 17%. I va
pujar les valoracions patrimonials a l’impost de successions en
un 43%. Per no parlar de l’ecotaxa. És a dir, nosaltres sí que
baixam els imposts i hem demostrat a nivell nacional i ho
demostrarem a nivell autonòmic que baixant els imposts
recaptam més. Per tant, aquest punt que quedi molt clar i que
no vagi per aquí.
Vostè parla del deute per habitant. És certa la xifra que
dóna, però aquesta xifra és molt inferior a la mitjana de les
altres comunitats autònomes per habitant. No digui que no,
perquè si miram el deute per càpita de la mitjana de comunitats
autònomes supera els 1.147 euros, quan nosaltres la tenim en
1.020. És a dir, és inferior. I la de Catalunya, ja que vostè és del
PSOE, doni consells a la Generalitat de Catalunya que tal
vegada li facin més cas, és de 1.775. Per tant, estam molt millor
que la resta de mitjanes de comunitats autònomes i tenim una
política molt més seriosa i profitosa per als ciutadans de les
Illes Balears, perquè nosaltres feim inversions reals i d’això ja
en parlarem al llarg del debat.

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
No sé si el fort del G rup Socialista és l’economia o no,
simplement basta llegir i escoltar i vostè no me podrà negar i el
Govern no podrà negar, que el Govern va decidir en el
pressupost per a l’any 2005 un augment d’un 37% de despesa
corrent. Vostè no me podrà negar que el Govern ha decidit tot
un seguit d’inversions, Costa Nord, equip ciclista, trasllat del
projecte d’hospital de Son Dureta a Son Espases que han
produït un dèficit. I aquest dèficit, produït per aquestes
decisions que vostès han pres, és el que ha conduït, el que ha
obligat al Govern a anar al Consell de Política Fiscal i
Financera, davant totes les comunitats i el Govern de l’Estat a
presentar un Pla de sanejament. Aquesta és la realitat. Una
decisió del Govern, presa conscientment, ha arribat en aquest
Pla de finançament.
La meva pregunta anava dirigida concretament que durant
molt de temps s’ha presentat la targeta verda com a solució a
les inversions mediambientals. Fins i tot s’ha plantejat la
targeta verda a Hannover com un element que podria recaptar
uns 42 milions d’euros. Jo els deman si vostès han estudiat la
possibilitat, ja que de la targeta verda n’és titular una fundació,
de què aquests recursos recaptats per la targeta verda serveixin
pel Pla de sanejament que estan obligats vostès a presentar a
través del Consell de Política Fiscal i Financera per les seves
decisions preses per al pressupost d’aquest any.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller d’Economia i Hisenda.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Ramis d’Ayreflor i Cardell):
Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en primer lloc perquè
vegi un tema que pareix que oblidam una altra vegada, el Pla
d’equilibri econòmic i financer que ha presentat la comunitat de
les Illes Balears s’ha presentat en caràcter voluntari. Per tant,
no hem incomplert la Llei d’estabilitat pressupostària...
(Remor de veus)
Perdonin..., si me permeten ja els enviaré l’acta, ho diu el
vicepresident econòmic Sr. Solbes...
EL SR. PRESIDENT:

I.3) Pregunta RGE núm. 2801/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Celestí Alomar i M ateu, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a targeta verda inclosa en el pla de sanejament.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la tercera pregunta RGE núm. 2801/05, relativa a
targeta verda inclosa en el Pla de sanejament que formula

Un poc de silenci per favor.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Ramis d’Ayreflor i Cardell):
...quan vagi a l’acte o la transmissió de l’acte del Consell de
Política Fiscal i Financera i miri entre creure el vicepresident
econòmic o creure-lo a vostè Sr. Boned, encara me mereix
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alguna confiança més el Sr. Solbes, no molta més, però sí me’n
mereix més. És a dir, se presenta amb caràcter voluntari i això
és així.

15% menys. I un altre impost que té una relació directe amb els
turistes, el de cerveses, també hi va haver una disminució de la
recaptació.

En segon lloc Sr. Diputat, el tema de la targeta verda. Mai
hem presentat la targeta verda com una alternativa a l’ecotaxa
i per tant, mai com un instrument de recaptació tributària. És a
dir, la targeta verda i la fundació són un altre instrument de
sensibilització mediambiental i no va en aquest sentit.

És a dir, que la seva alternativa de recaptació d’impostos
mediambientals, l’ecotaxa, va produir una baixada d’ingressos
en aquesta comunitat autònoma de més de 61 milions d’euros...

Llavors a la seva pregunta concreta, no hem tengut mai
aquesta filosofia de recaptació. Per tant, la targeta verda i els
seus ingressos, que és una fundació que no consoliden els
pressuposts de la comunitat autònoma, no figura en el Pla de
sanejament i que és la pregunta concreta que vostè fa, no figura
ni figurarà perquè no se consolida amb els comptes de la
comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller...
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Ramis d’Ayreflor i Cardell):
Varen perdre 61 milions d’euros per culpa de l’ecotaxa.
(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Diputat.
Sr. Boned?
EL SR. ALOMAR I MATEU:
EL SR. BONED I ROIG:
Moltes gràcies...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Boned perdoni, però ara està en ús de la paraula el Sr.
Celestí Alomar. Sr. Alomar té la paraula.
EL SR. ALOMAR I MATEU:
Moltes gràcies, Sr. President. Ara ens acabam d’adonar de
forma claríssima que l’impost sobre hidrocarburs és per
caràcter voluntari del Govern de les illes. És a dir, no l’ha
obligat ningú, s’ha anat amb tota la bona voluntat i tota la cara
del món a presentar un impost. Vostès de la targeta verda
m’han de reconèixer que ni hi creuen vostès, ni hi creuen els
majoristes de viatges, ni hi creuen els clients, la targeta verda
és un bluf i ja poden donar totes les explicacions tècniques, que
efectivament hi són, però saben que no recaptaran res a través
de la targeta verda. Per tant, això és un bluf.
Però el que ens demostra vostè amb les seves paraules...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Alomar. Té la paraula el Sr. Conseller,
té 9 segons.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Ramis d’Ayreflor i Cardell):
Miri Sr. Diputat, què va passar amb l’ecotaxa que era el seu
projecte tributari? Miri, sobre l’ecotaxa hi havia una previsió
de recaptació de 721 milions l’any 2002 i se’n varen recaptar
661. És a dir, se varen perdre 60 milions d’euros per efecte de
l’ecotaxa en l’IVA. Un altre impost que afecta molt els
visitants, l’impost de productes intermedis de l’alcohol, per
entendre-nos, hi havia una previsió de 275.000 euros, vostès
varen fer l’any 2002 una previsió i varen recaptar també un

Sr. President, només per alAlusió directa feta pel Sr.
Conseller, demanaria uns segons per poder donar resposta a
aquesta alAlusió directa que ha fet a aquest diputat.
EL SR. PRESIDENT:
Ha estat esmentat, però no alAludit.
I.4) Pregunta RGE núm. 2800/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a increment de recaptació
amb la pujada d'imposts.
Passam a la quarta pregunta RGE núm. 2800/05, rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 2802/05, relativa a increment de
la recaptació en la pujada d’imposts i que formula l’Hble.
Diputada Sra. Francina Armengol i Socias del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputada.
LA SRA. ARM ENGOL I SOCIAS:
Gràcies, Sr. President. Bé una altra pregunta del Grup
Parlamentari Socialista damunt el Pla econòmic-financer que
ha presentat el Govern de les Illes Balears per culpa del fort
endeutament que han provocat en els pressuposts de l’any
2005, no el del 2004, el primer que gestionava el Govern del
Partit Popular.
Un Pla econòmic-financer que se presenta per un
desequilibri pressupostari i que s’ha caracteritzat per un fort
obscurantisme, no s’ha donat a conèixer a la ciutadania de les
Illes Balears i encara no s’ha conegut en aquest Parlament, ni
sabem si s’ha aprovat pel Consell de Govern. Un Pla econòmicfinancer que se caracteritza per una pujada d’imposts altament
perillosa a les Illes Balears. I se caracteritza també, val la pena
dir-ho, per una crítica al Govern del Sr. Aznar, del que n’era
ministre el Sr. Matas, ja que en aquest Pla econòmic-financer
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se diu que la culpa de tot la té un mal sistema de finançament
autonòmic aprovat pel Govern del Partit Popular a nivell
estatal, una mala transferència d’educació, aprovada pel
Govern estatal del Sr. Aznar, i una mala transferència de
sanitat, aprovada únicament pel Govern estatal del Sr. Aznar,
del qual n’era ministre el Sr. Matas.
Ens agradaria saber quina recaptació preveuen fer en 3 anys
per la pujada d’imposts als ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears?
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

pensen seguir pujant. En aquest Pla econòmic-financer pensen
pujar l’impost dels hidrocarburs.
Vostès el que han fet és pujar els imposts que pagam tots els
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears i això sí, eliminar un
impost que donava doblers a les arques públiques d’aquest
Govern i que el pagaven els turistes. Això és el que ha fet el
Govern del Partit Popular. I deixin de culpar el Govern de
Madrid de la seva incapacitat de gestionar els doblers públics,
vostès són un Govern de mans foradades, que no saben
gestionar de forma eficient els doblers públics. M e diguin si és
culpa de M adrid o seva canviar Son Dureta per Son Espases i
que això costi 140 milions d’euros més a les arques públiques,
la meitat del Pla econòmic-financer i el doble del que pensen
recaptar amb les benzines.

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Economia i Hisenda.
Moltes gràcies.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Ramis d’Ayreflor i Cardell):

EL SR. PRESIDENT:

La portaveu socialista ens té acostumats a donar la culpa
sempre al Govern central i el Govern que va negociar aquest
sistema de finançament autonòmic no té cap culpa, a pesar que
va reconèixer que va estar sotmès a un xantatge polític que jo
crec que ho hauria d’explicar a aquest conseller.

Gràcies. Té la paraula l’Hble. Conseller d’Economia i
Hisenda.

En qualsevol cas i contestant a la seva pregunta concreta,
l’increment de recaptació hipotètica de la pujada d’imposts en
el tram d’hidrocarburs que figura en aquest Pla d’equilibri
econòmic-financer, són per al 2006 de 22.439.000 euros, per al
2007 de 23.852.000 euros i 2008 de 25.260.000 euros. Si vostè
se refereix al conjunt en el futur d’ingressos tributaris que se
reflecteixen en el pla, com vostè sap, l’any 2006 són 2.123
milions d’euros, el total d’ingressos tributaris que tendrem, el
2007 són 2.264 milions d’euros i el 2008 són 2.400 milions
d’euros.

Gràcies, Sr. President. La pregunta l’ha dirigida al Govern
i no al President del Govern. En qualsevol cas vostè s’equivoca
des del principi al final. És a dir, l’ecotaxa va restar 40 milions
d’ingressos a la comunitat autònoma, això ho tengui molt clar
Sr. Armengol, va restar 40 milions d’ingressos a la comunitat
autònoma i li ho demostrarem com ja li hem demostrat abans.

Respecte l’obscurantisme, jo ja he enviat el pla a tots els
grups parlamentaris i vaig demanar el mateix dia abans de la
seva aprovació, el mateix matí vaig entrar una petició de
compareixença en comissió i esper que se celebri dimarts que
ve. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Armengol.
LA SRA. ARM ENGOL I SOCIAS:
Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta anava dirigida al
President Matas que se va presentar a les eleccions dient que
baixaria els imposts i ha fet tot el contrari. La pregunta va
dirigida al President que se nega a contestar en el Parlament de
les Illes Balears.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Ramis d’Ayreflor i Cardell):

L’increment de recaptació que està previst fer i que jo li he
donat les dades suposa el 8% de l’any 2006 i l’any 2007 un 6%
i el 2008 un 6,3%. Per tant, no hi ha augment de pressió fiscal
i més tenint en compte el que vostès varen fer aquests 4 anys.
Vostès entre el 99 i el 2003, temps en què varen governar i el
Partit Socialista tenia la Conselleria d’Hisenda, la recaptació
normativa dels tributs cedits se va incrementar en un 144%,
més que doblar la recaptació normativa. És a dir, de 154
milions varen passar a 175 milions. Vostès sí que varen pujar
els imposts perquè front el creixement d’ingressos tributaris
que nosaltres tenim d’un 6-7%, vostès la varen pujar de mitjana
de la recaptació un 35%, ja que vol dur el tema a termes de
recaptació. És a dir, varen pujar un 35% de recaptació anual
perquè (...) doblar la recaptació normativa perquè sí vostès
varen pujar els imposts...
Nosaltres hem baixat l’impost de successions i anunciam
que el tornarem baixar l’any 2006...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller, moltes gràcies.

M’agradaria saber d’una vegada per totes, si per a vostès
l’impost d’actes jurídics documentats és un impost o no és un
impost perquè la realitat és que l’han pujat el 100% en el
pressupost de l’any 2005. Per tant, deixin d’enganar la
ciutadania. Se varen presentar dient que eliminarien l’impost de
successions i donacions i en aquest Pla econòmic-financer el

I.5) Pregunta RGE núm. 2806/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni M arí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ubicació de la nova estació depuradora d'aigües
residuals de Vila.
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Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 2806/05, relativa
a ubicació de la nova estació depuradora d’aigües residuals de
Vila i que formula l’Hble. 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. És conegut per tots el mal
funcionament de l’estació depuradora de la ciutat d’Eivissa i és
conegut també que vist aquest mal funcionament, sent ministre
de Medi Ambient el Sr. Matas, el Govern central va aprovar un
finançament per fer una nova depuradora. Es va constituir una
comissió en la qual hi participaren diversos estaments i per part
de l’Ajuntament d’Eivissa es va proposar un seguit
d’ubicacions per ubicar-hi la futura depuradora i una d’aquestes
ubicacions la va triar la Conselleria de Medi Ambient per ferla. Ara l’Ajuntament d’Eivissa sembla que es torna enrera i diu
que aquesta ubicació només va ser proposta per un dels
funcionaris d’aquest ajuntament.
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Jo l’únic que li puc dir és que l’Ajuntament de Vila l’any
2003 va acordar, se va comprometre al protocol, que havia de
trobar un solar i cedir-lo a l’IBASAN. Aquesta feina és la que
no s’ha produït, se pot embullar la troca per allà on vulguin,
però el que és evident és que no tenim un solar i en aquest
moment se vol jugar a política i el que ha de fer l’Ajuntament
de Vila és posar el solar damunt la taula i comprar-lo. Ara ja
sap on és i és el solar que està més lluny dels nuclis urbans, o
dels possibles nuclis urbans que hi ha a Vila. Una vegada que
els tècnics del Consell d’Eivissa..., no ja poden remugar ja,
l’informe està aquí eh? Ja poden remugar...
(Algunes rialles)
Ja poden remugar, la veritat és que vostès i s’ha demostrat
en aquestes 4 preguntes mentir no els costa res, res, res de res...
(Continuen les rialles)
I per aquí no hi passarem...

Això ha causat, com és natural, un rebombori dins la
societat d’Eivissa. I és per això, per aclarir aquest embolic, que
ens agradaria que el conseller ens digués quines pautes ha
seguit la Conselleria de Medi Ambient per consensuar amb
l’Ajuntament d’Eivissa la ubicació de la nova estació
depuradora d’aigües residuals de Vila.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller de Medi Ambient.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AM BIENT (Jaume Font
i Barceló):
Gràcies, President, senyores i senyors diputats. Sr. Diputat,
primer de tot dir-li que allò que hem seguit és el protocol signat
a l’octubre del 2003, allà on a cada un li quedava clar quina
feina havia de fer. Una cosa és que a finals de l’any passat
l’ajuntament va fer saber que no tenia capacitat de poder trobar
un solar nou. Me vaig desplaçar a l’Ajuntament d’Eivissa i vaig
acordar amb el batle d’Eivissa que ell posaria un tècnic per part
de l’ajuntament i la conselleria posaria un altre tècnic, més que
el regidor del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds seria el
representant polític d’aquesta feina i la Sra. Bàrbara Mestre,
gerent de l’IBASAN l’altra representant política.
Després de què aquestes 4 persones elevessin un informe
dia 15 de desembre i que el signa la tècnica de medi ambient de
l’Ajuntament de Vila, la Sra. Paz Hernández, allà on aquest
informe, el tenc aquí i li ho puc donar, diu clarament que també
posa les 5 parcelAles allà on està dispost l’ajuntament. A partir
d’aquest informe el punt de discrepància dels cinc que hi havia
és el número cinc. A partir d’aquell moment el que vàrem fer
va ser fer els estudis de les cinc possibles ubicacions i decidirne una de les que s’havia posat d’acord l’Ajuntament de Vila
i també els tècnics de l’IBASAN. Una altra cosa és la sorpresa,
una vegada que ja estat escollit quin és el solar, i ara diuen que
no estan d’acord.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):
Gràcies, Sr. Conseller. Només dir-li que coneixem la seva
capacitat de gestió, la seva capacitat de decisió i la seva
capacitat de dir la veritat sempre. Esperam que aquesta veritat
seva solucioni els problemes de sanejament d’Eivissa que no
sap solucionar l’Ajuntament de Vila. Moltes gràcies.
I.6) Pregunta RGE núm. 2809/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricardo Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a evolució dels ajuts per a la conciliació de
la vida laboral i familiar els darrers dos anys.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la sisena pregunta RGE núm. 2809/05, relativa a
evolució dels ajuts per la conciliació de la vida laboral i
familiar que formula l’Hble. Diputat Sr. Jaume Tadeo i Florit
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.
EL SR. TADEO I FLORIT:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Tenint
constància de la importància que dóna aquest Govern a la
conciliació de la vida laboral i familiar, demanam quina ha
estat l’evolució dels ajuts per a aquests dos darrers anys.
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):
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Tadeo, miri l’any 2003 efectivament hi havia un crèdit inicial
de 220.298 euros per a ajudes als pares que han de conciliar la
vida familiar i la laboral. És a dir, aquells pares que han de
deixar per unes hores l’activitat de la feina per poder atendre
els seus fills. Hi va haver 367 solAlicituds i només se podia
donar abast a poc menys de la meitat. Així que vàrem ampliar
el crèdit en 50.000 euros més i en total vàrem poder atendre a
172 solAlicituds per un import total de 268.283,65 euros.
Quant al 2004, a la vista d’aquest import de prop de
270.000 euros, vàrem habilitar un crèdit inicial de 300.000
euros. Se varen generar, no obstant açò, més de 530 solAlicituds
i açò ens va fer veure la necessitat d’incrementar-lo en 200.000
euros més. Per tant, el crèdit final aplicat a aquestes ajudes el
2004 ha estat de 491.556 euros, amb més de 400 subvencions
concedides per a aquesta conciliació.
Quant al 2005, encara que no m’ho ha solAlicitat, li puc dir
que hem incrementat l’import i el nostre objectiu és fer arribar
a molts més pares aquestes ajudes a la conciliació de la vida
laboral amb la família.
Moltes gràcies.
I.7) Pregunta RGE núm. 2808/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan M arí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a solAlicitud de colAlaboració per part del batle d'Eivissa al
conseller d'educació en relació amb projectes urbanístics.
EL SR. PRESIDENT:
La pregunta número 7 queda ajornada.
I.8) Pregunta RGE núm. 2804/05, de l'Hble. Diputat Sr.
M iquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a depuració de "camarades".
I passam a la vuitena RGE núm. 2804/05, relativa a
depuració de “camarades” que formula l’Hble. 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. Sr. Conseller de Treball, miri
ara fa just 4 anys que va començar a treballar a Eivissa a càrrec
de la Conselleria de Treball, un tècnic en prevenció de riscs
laborals. Aquest tècnic va fer una gran feina i segurament
alguna cosa va tenir a veure en la reducció de la sinistralitat
laboral a les Pitiüses. Però bé, va arribar el Govern del PP i ja
no varen considerar important la seva feina. El primer conseller
de Treball el va arraconar, va eliminar els programes que
estava duent a terme i després el va acomiadar injustament el
31 de desembre del 2003.
Bé el seu substitut, o sigui vostè, no ha canviat aquesta
situació i així ens trobam que el Tribunal Superior de Justícia,
amb sentència del 20 de desembre de l’any passat, ordena la
readmissió d’aquest treballador. Hem de dir que a hores d’ara

aquesta readmissió no s’ha produït. El 8 de març li vaig
preguntar sobre el compliment d’aquesta sentència i vostè va
intentar desqualificar aquest treballador dient que era un
camarada.
Bé, jo li pregunt: és que als camarades se’ls pot represaliar
impunement? És que els camarades no tenen dret a la
readmissió quan així ho ordena una sentència del Tribunal
Superior?
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller de Treball i Formació.
EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORM ACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):
Gràcies, Sr. President. Començaré, Sr. Diputat, per açò que
diu que jo vaig intentar desacreditar o desprestigiar. He fet fer
fotocòpia de l’enciclopèdia i del diccionari de la Reial
Acadèmia. En català és el mateix. “Compañero, camarada, vull
dir, en ciertos partidos políticos y sindicatos, compañero”.
Troba vostè que jo a un senyor que li dic que és camarada de
vostè l’estic desprestigiant o desacreditant? No s’equivoqui;
empram estrictament els conceptes acadèmics de la Reial
Acadèmia de la llengua espanyola i catalana.
Escolti, vostès no van contractar un tècnic de prevenció de
riscs, van contractar un administratiu per un mes; després el van
tornar a contractar al cap d’un mes per mig any, i ja és curiós
que, si van anar a la bossa del SOIB, cada vegada els sortís el
mateix amb un mes de diferència. Però és que després el van
tornar a contractar la tercera vegada, el mateix, d’administratiu,
amb un plus de més de 200 euros cada mes respecte dels altres
administratius, i l’únic que li ha passat a aquest senyor, que
estava a un projecte d’inversió immaterial que, per cert, tots els
sindicats amb el conseller d’Interior han firmat que han de
desaparèixer i les places s’han de concursar i han d’estar al
catàleg, l’únic que li ha passat és que nosaltres vam crear la
plaça, perquè quan el Sr. Costa va crear les places fixes no sé
per quina raó aquesta plaça tan important de tècnic de
prevenció de riscs d’Eivissa no la va crear. Vostès volien
mantenir amb un projecte d’inversió una plaça que pel que es
veu és necessària. Nosaltres cream la plaça, eliminam, el meu
antecessor elimina el projecte d’inversió i aquest senyor decau
amb la plaça.
Escolti, quan ara es convoquin les places de tècnic, si és tan
bo i tan important que hi vagi, segurament li tocarà. Una altra
cosa és, i jo li faria la pregunta, encara que no som gallec, si
vostès troben correcte que l’ingrés a la comunitat autònoma
com a funcionari o com a laboral s’hagi de fer amb un contracte
d’un mes, després sis mesos, després un altre mes, després un
any, després un altre any, sis contractes i després anar al jutjat
perquè digui que la relació laboral l’obliga a estar a la
comunitat autònoma. Açò és el camí per entrar de funcionari a
la comunitat autònoma o de laboral?, açò és el que vostès
defensen com a partit polític i com a grup parlamentari?
(Remor de veus)
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Aquesta és la pregunta i jo estaré encantat quan vulguin
d’anar a una compareixença i poder-los explicar amb més
intensitat les irregularitats que hi va haver en aquesta situació.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
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Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller de Treball i Formació.
EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat...
EL SR. RAMON I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. Jo pensava que les preguntes
les fèiem els diputats i que el Govern responia, però aquest
govern i aquest conseller que no compleix les sentències, que
es nega a complir les sentències, encara es permet fer preguntes
als diputats.
I miri, camarada no és un insult. Vostè va insinuar que se
l’havia contractat perquè era camarada del conseller, i a més va
dir que era de Comissions Obreres com jo mateix, ignorant, i
ja és ignorància, que és delegat sindicat per UGT, miri com són
les coses. Però bé, la veritat és que en aquest govern tenim un
conseller d’Interior que vulnera la Constitució a l’hora de
l’accés a la funció pública, un conseller de M edi Ambient que
presumeix de ser encobridor del pitjor delicte mediambiental
comès a les Illes, i un conseller de Treball que vulnera els drets
més elementals dels treballadors. Estam arreglats, amb aquest
govern.
Moltes gràcies, Sr. President.

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat, per
aquesta pregunta, perquè ha estat un dels elements qüestionats
la quantia que es dedica al pressupost de la comunitat
autònoma, del Govern, a prevenció de riscs laborals i a salut
laboral.
Encara que vostè em demana des del 2001 jo tenc les dades
des del 2000, que es quan es van iniciar les responsabilitats. Li
puc dir que l’import inicial eren 593.000 euros, dels quals es va
executar devers un 83%. L’any següent es va incorporar tot el
capítol 1 als pressuposts de salut laboral i per tant la quantia
inicial era 2.875.000, dels quals n’hi havia -l’única vegada que
hi ha hagut capítol 1 en el pressupost de salut laboral1.176.000; de fet, per tant, 1.700.000 era el crèdit destinat a
polítiques en matèria de prevenció y salut laboral; el 80% es va
executar. El 2002 van ser 1.800.000 euros; d’aquests se’n van
executar -apunti la xifra- 440.000, el 20%. L’any 2003, a final
d’exercici, es van poder recuperar, no obstant açò, i per tant es
va arribar a un crèdit d’1.658.000 euros, dels quals es va
executar el 98% amb un gran esforç de l’equip que havia entrat
a final del 2003. El 2004 hi va haver 1.288.000 euros i se’n van
executar més, perquè es va incrementar el crèdit definitiu i es
van executar 1.313.000. I per al 2005, sense que hi hagi,
naturalment, capítol 1, hi ha 3.557.000 euros.

(Remor de veus)

Açò és la resposta, Sr. Diputat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 9, RGE... Sr. Conseller,
perdoni, però vostè ha esgotat el seu temps.
I.9) Pregunta RGE núm. 2810/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Eduard Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a imports pressupostaris destinats a salut laboral.
Passam a la pregunta número 9, RGE núm. 2810/05,
relativa a imports pressupostaris destinats a salut laboral, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Eduardo Puche i Castillejo, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.
EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:
Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, Sr. Conseller de Trabajo y Formación, la Ley de
prevención de riesgos laborales 31/95, de 8 de noviembre,
concede una importancia de primer orden a la formación como
condición necesaria para el desarrollo y la eficacia de la misma.
Por eso sería importante saber cuáles han sido los importes
presupuestarios destinados por parte de la Conselleria de
Trabajo y Formación a salud laboral desde el ejercicio 2001 al
presente ejercicio de 2005.

Vol intervenir?
I.10) Pregunta RGE núm. 2767/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Pere Sampol i M as, del Grup Parlamentari PSM -Entesa
N acionalista, relativa a recàrrec sobre l'impost
d'hidrocarburs.
La pregunta número 10 decau.
I.11) Pregunta RGE núm. 2805/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Gaspar Oliver i M ut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transferència de les competències en la gestió del
Parc Nacional de Cabrera.
Passam a la pregunta número 11, RGE núm. 2805/05,
relativa a transferència de les competències en la gestió del
Parc Nacional de Cabrera, que formula el diputat Sr. Gaspar
Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
l’Hble. Diputat.
EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sr. President. En el Grup Parlamentari Popular ens
interessa saber, Sr. Conseller de Medi Ambient, a quin nivell
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estan les negociacions amb el ministeri pel que fa a la
transferència del Parc Nacional de Cabrera, i aclarir també, Sr.
Conseller, si pot el Govern assumir aquesta gestió, la gestió del
Parc Nacional de Cabrera, en quines condicions ho pot fer o ho
ha de fer, i també saber, Sr. Conseller, quan serà efectiva
aquesta transferència.
Gràcies.

Parlamentari Popular, relativa a Fira de la Ciència a
M enorca.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la pregunta número 12, RGE núm. 2807/05,
relativa a Fira de la Ciència a Menorca, que formula l’Hble.
Diputada Sra. M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada.

EL SR. PRESIDENT:
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
Té la paraula l’Hble. Conseller de Medi Ambient.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AM BIENT (Jaume Font
i Barceló):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, sense cap dubte que estam preparats per assumir la
gestió de Cabrera i la volem assumir el més aviat millor. És una
qüestió que hauria de quedar molt clara, aquest assumpte.
L’altra és que en aquest moment, que estan a punt de començar
les negociacions de la transferència, els inputs que rebem de la
reunió que hi ha hagut respecte al traspàs que hi ha d’haver de
capítols 1, 2 i 6, principalment, ens adonam que els paràmetres
que s’agafen per exemple en el capítol 1 és dir: “Tot el que hi
ha en aquest moment es traspassarà”, i amb això que en el
catàleg de llocs de feina hi ha 9 llocs dotats que s’haurien de
passar i per exemple aquests 9 llocs no ens els volen passar;
són uns 400.000 euros; o en allò que fa referència a capítol 6,
que tots vàrem acceptar, vàrem acceptar la proposta que va fer
el secretari general, que era la inversió feta en els parcs
nacionals del 2000 en el 2004, i fer una mitja, i aquí també
d’aquesta mitja perdem 350.000 euros, prenent les xifres del
mateix organisme de la Direcció de Parcs Nacionals de l’Estat,
que presenta cada any la inversió que s’ha fet a les memòries.
Amb la qual cosa 400.000 i busques d’euros per una part,
300.000 euros per la part d’inversió, més que el centre
d’interpretació de Ses Salines tampoc no transfereixen ni el
personal ni el manteniment, que nosaltres taxam en 1,5 milions
d’euros, estam parlant que com a mínim falten aquests
2.400.000 euros.
I un tercer bloc és el fet dels projectes estrella, que és el
tema del centre d’interpretació a la ciutat de Palma de Torre
d’en Pau, que ja pot dir missa el ministeri, però el Pla rector
d’usos i gestió posa que a Torre d’en Pau -i va ser aprovat
també pel ministeri, remugant però ho va aprovar- es faria un
centre d’interpretació, i per a aquest centre d’interpretació
demanam del projecte estrella 1,5 milions d’euros. Això fa un
total de 4 milions.
No en farem una batalla del tema del projecte estrella, però
sí que el que deim és que el que hi ha ara en el pressupost en
personal i mitja que s’han gastat en temes d’inversió ho volem
íntegrament. No discutim una pesseta més de les que en aquests
moments es rebien. Esper que sigui el més aviat possible, la
veritat.

Gràcies, Sr. President. Tenint en compte que per primera
vegada ha tingut lloc a Menorca la Fira de la Ciència, voldríem
conèixer el resultat d’aquesta fira i quin grau d’acolliment ha
tingut.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller d’Economia i Hisenda.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):
Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo qualificaria aqueixa
fira d’èxit. És a dir, aqueixa fira s’organitza conjuntament amb
la Conselleria d’Educació i va comptar en aquest cas amb la
colAlaboració del Consell Insular de M enorca. La fira va
disposar de 44 expositors, dels quals 23 varen ser centres
educatius, i va rebre centres educatius, la majoria de Menorca
i també de Mallorca i d’Eivissa i Formentera.
Quant a centres d’investigació i tecnològics, hi va haver 11
expositors de centres d’investigació i tecnològics, entre els
quals també hi havia la Universitat de les Illes Balears, que va
comptar amb 16 estands. Per part del sector productiu hi va
haver 3 estands que també varen participar activament en
aqueixa fira. I el nombre d’expositors d’administracions
públiques varen ser 5. Finalment de colAlegis professionals
varen ser els 2 restants.
Però la pregunta concreta que vostè feia de participació i de
públic l’èxit va ser total perquè vàrem comptar, mentre teníem
una previsió que hi acudissin de 6.000 a 7.000 persones, vàrem
superar les 12.000 persones; és a dir, el primer dia, el dijous,
vàrem comptar amb la visita de 4.300 persones, el divendres
4.400 i el dissabte, que ja no hi havia centres educatius que hi
anassin, afortunadament també vàrem superar les 4.000. Per
tant una valoració superpositiva de l’èxit de celebració i de la
decisió que va prendre aquest govern de descentralitzar la Fira
de la Ciència, i no com feia el govern anterior, que tan sols la
tenia Palma; aquí vàrem decidir dur-la bianualment a Eivissa i
bianualment a Menorca, i continuarem amb aquesta línia donat
el gran èxit que ha tengut i l’acceptació que creim que ha tengut
i satisfacció per a tothom a Menorca.
Gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 2807/05, de l'Hble. Diputada
Sra. M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

I.13) Pregunta RGE núm. 2799/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
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Socialista, relativa a modificació de la política de
malbaratament de diner públic.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la pregunta número 13, RGE núm. 2799/05,
relativa a modificació de la política de malbaratament de diner
públic, que formula el diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputat.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. La última pregunta para un
gobierno que responde solidariamente y así parece que es,
porque a mí primero me respondía el Sr. Presidente, el Sr.
Presidente me pasó a la Sra. Vicepresidenta, la Sra.
Vicepresidenta me pasó al conseller de Turismo, y creo que el
conseller de Turismo me pasa hoy al conseller de Economía y
Hacienda. Algún día me pasarán al conseller de Trabajo,
aunque para eso tendrán que nombrar uno antes.
A mí, mira, que me conteste el que quiera, que me conteste
el que quiera, pero el que me conteste que me diga la verdad.
Sr. Ramis, usted aquí hoy ha faltado a la verdad gravemente,
porque ha dicho que el plan de saneamiento lo presentaron de
forma voluntaria. Mire, si es usted el mismo Luís Ramis de
Ayreflor que firma la respuesta de 30 de noviembre de 2004 a
una pregunta de la oposición, dice usted aquí -y ésta es su
firma, supongo-: “En cumplimiento de lo establecido en estas
dos leyes el Gobierno de las Islas Baleares tendrá que elaborar
un plan económico-financiero de saneamiento”.
(Remor de veus)
¿Es su firma, Sr. Ramis? “Tendrá que”, tener que, no es
voluntad, es obligación, y “tendrá que” ¿por qué?, porque
ustedes han llevado a la comunidad autónoma a una situación
de suspensión de pagos, ya se lo hemos dicho. ¿Cómo?, no han
empezado ahora, empezaron ya cuando pusieron un impuesto
injusto e ilegal que era el ISIQUIEM A; 25.000 millones nos
costó la broma. Empezó cuando ustedes por su exclusiva
voluntad nos traspasaron malas competencias de sanidad y de
educación gestionando ustedes el traspaso, por su exclusiva
voluntad, y ha continuado en esta época, en la última época del
gobierno del Sr. Matas, con la política de derroche: equipo
ciclista, Costa Nord, IB3, que irá aumentando su presupuesto
exponencialmente, los 140 millones de Son Espases... Así
hemos llegado al crac Matas, y no estoy hablando de fútbol,
estoy hablando de economía, Sr. Ramis.
Hemos llegado al crac, se ha acabado. No hay dinero para
educación, no hay dinero para pagar las calefacciones, lo
hemos estado viendo. Solución suya: aumentar los impuestos.
Yo le pedí ya una vez que bajaran la política de derroche. ¿Qué
van a hacer?, ¿van a bajar la política de derroche?, ¿van a
frenar la política de derroche que llevan hasta ahora, Sr.
Conseller?
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EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):
Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, aquest govern no du una
política de malbaratament de la gestió pública. Al contrari: està
molt satisfet de la política que està fent de gestió i perquè les
inversions que estam fent són inversions reals, i en aquest sentit
anam. I evidentment, és a dir, l’únic que està parlant d’apujar
impostos és el Govern centra, que anuncia que el Govern
aplicarà un cànon sobre DVD: “El Gobierno pedirá a las
autonomías que suban impuestos para sufragar la sanidad; así
se desprende de un documento elaborado por un grupo de
trabajo del PSOE y del Gobierno”; El País, que és un òrgan
bastant oficiós del seu partit. Per tant vostès estan preparant
que l’apujada d’impostos que farà el Govern central poder-la
adjudicar a l’autonomia, i com que ho coneixen ho preparen.
Gràcies.
(Remor de veus i petit aldarull)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. No sé si tendría que volver a hacer
la pregunta porque creo que el Sr. Conseller no me ha
entendido, porque yo le he preguntado otra cosa muy distinta.
Sr. Conseller, ¿a dónde ha ido a parar el dinero? Si ustedes han
incrementado la deuda de una manera que no se conocía en
nuestra comunidad autónoma, han alcanzado unos límites
máximos y que nadie esperaba de ninguna manera, ¿a dónde ha
ido a parar el dinero si no es a política de derroche? No me
diga a carreteras, que ya le dije la otra vez que sólo han gastado
70 millones.
Mire, Sr. Conseller, ustedes han hecho una subida salvaje
del impuesto de actos jurídicos documentados, del cien por
cien, y la subida que van a hacer de la gasolina tendremos que
llenar durante cuatro años los depósitos todos los ciudadanos
de Baleares...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
...para poder pagar el sobrecoste de estos desfases.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller d’Economia i Hisenda.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller d’Economia i Hisenda.

Miri, de moment la pressió fiscal l’hem baixada als
ciutadans de les Illes Balears i vostès la varen pujar com he
demostrat abans. On van a parar les inversions? Ho direm molt
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clar; és a dir, inversions en infraestructures que feia el govern
del pacte, 2003, inversions en infraestructures representaven el
10,4% del total d’inversions; inversions en infraestructures del
govern del Partit Popular l’any 2004, 56%. Nosaltres feim
inversions en infraestructures i ho veuen tots els ciutadans i
vostès no.
Inversions immaterials, que són les que feien vostès; l’any
2003 44%; és a dir, en estudis vostès dedicaven el 44%,
inversions immaterial era el seu fort, 44% . Inversions
immaterials del govern del Partit Popular, baixen al 21%. És a
dir, sí que feim aquestes inversions en infraestructures.
Vostè diu, i jo crec que aquí falta a la veritat, que major
endeutament. Bé, el major endeutament de la comunitat
autònoma, si ho diu en xifres absolutes, és el d’enguany del
Partit Popular perquè, és a dir, és major en xifres absolutes,
però el major endeutament en termes percentuals sobre
pressupost, que seria una altra forma de veure-ho, el varen fer
vostès l’any 2002, que el seu endeutament -i qualque diputada
d’aquí li ho va recordar en el debat de pressuposts- era del 15%
del pressupost, i l’endeutament d’enguany tan sols representa
el 13,1, o el 13,2, per ser exactes. És a dir, que el major
endeutament el varen fer vostès l’any 2002 amb un 15,2.

m’agradaria felicitar el Grup Socialista perquè per primera
vegada en molt de temps som tots avui a la Cambra, i per tant
vull dir-vos a tots salut i força a tots els membres de la Cambra,
no només del Grup Socialista, per a tothom. Per últim
m’agradaria saludar a la gent de Menorca que avui forma part
del plenari, perquè té una connotació, Sr. Conseller de Treball,
que avui ve bé al cas d’aquesta interpel Alació, ja que estam
interpel Alant el conseller de Treball i Formació; primer, perquè
són gent que amb l’esforç personal tiren endavant un dels
principis que hauríem de tenir presents sempre, que és el de la
formació permanent al llarg de la vida i per tant en aquest cas,
i a través de la UNED, es millora la situació formativa i de
qualificació professional dels que hi participen, però també té
una importància social per a les nostres illes, donat que es
tracta d’una formació en la qual no es requereix la presència
física.
Comencem, idò, amb la interpel Alació d’avui. Volem
interpel Alar el Govern sobre dues qüestions: primera, quines són
les polítiques que el Govern ha posat o vol posar en marxa per
tal de donar suport a l’economia social i als moviments
cooperatius de les nostres illes; i, segona, quin és el nivell de
compliment actual i les intencions futures del Govern per donar
compliment a l’establert a la Llei 1/2003, de 20 de març, de
cooperatives de les Illes Balears.

(Remor de veus)
Damunt els pressuposts, perquè no podem comparar
l’endeutament ara que tenim les competències de sanitat i
educació. I molt clarament: nosaltres hem apujat el pressupost
de sanitat i educació en un 40%, tant un com l’altre, és a dir
que dedicam als recursos de sanitat i educació més del doble...,
no el doble, sinó quasi un 50% més del que hi dedicaven
vostès. És a dir, que a nosaltres sí que ens preocupa el tema de
sanitat i educació, a més d’infraestructures, i nosaltres...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
II. InterpelAlació RGE núm. 7209/04, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques del
Govern de les Illes Balears per tal de donar compliment a
la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives.
A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la interpel Alació RGE núm. 7209/04,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
polítiques del Govern de les Illes Balears per tal de donar
compliment a la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives,
rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 7235/05. En nom del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Carme Garcia
Querol.
LA SRA. GARCIA I QUEROL:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors consellers,
senyores i senyors diputats, permetin-me fer una qüestió prèvia;
primer vull agrair a la M esa l’ajornament d’aquesta
interpel Alació per motius de salut d’aquesta diputada, i també

Els antecedents amb els quals ens trobam és la mateixa
Constitució Espanyola, que proclama a l’article 129.2 que els
poders públics han de fomentar mitjançant una legislació
adequada les societats cooperatives, i que també han d’establir
els mitjans per facilitar l’accés dels treballadors a la propietat
dels mitjans de producció, i ho diu així la Constitució
Espanyola, han de facilitar l’accés dels treballadors a la
propietat dels mitjans de producció. El Reial Decret 99 de l’any
96 traspassà a la comunitat autònoma de les Illes les funcions
i els serveis de l’Administració de l’Estat en matèria de
cooperatives, i per tant el Govern és plenament competent i
responsable de la política cooperativista que es faci. L’Estatut
d’Autonomia dóna a la comunitat autònoma competència
exclusiva en matèria de cooperatives, i això implica que la
comunitat autònoma i els seus òrgans són plenament
responsables de la matèria de política de cooperatives que es
dugui a terme o que no es dugui a terme.
La llei de la qual parlam és una llei que va ser redactada i
impulsada pel govern del pacte però que va ser aprovada per
aquest parlament, és a dir, d’obligat compliment per tots els
ciutadans de les Illes i especialment per qui hauria de donar
exemple, que és el Govern de les Illes Balears. La llei pretén
fomentar la constitució de cooperatives i donar una resposta
viable a les demandes de la societat, a més d’aconseguir la
consolidació econòmica de les ja existents. Per això es va
tractar d’aconseguir una major flexibilització del règim
econòmic i societari amb la potenciació de fórmules que ajudin
a augmentar el finançament d’aquestes entitats. La llei abasta
tots els àmbits de l’economia productiva, i està present en tots
ells perquè així són les cooperatives que existeixen a les
Balears; defineix i emmarca legalment les cooperatives de
treball associat, les de consumidors i usuaris, d’habitatges,
agràries, d’explotació comunitària de la terra, de serveis, de la
mar, del transport, d’assegurances, cooperatives sanitàries,
d’ensenyament, de crèdit, d’iniciativa social, i les que,
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formades per altres cooperatives, es consideren de segon o altre
grau.

que és l’economia social i com crear empreses de les quals són
propietaris els treballadors?

Al teixit cooperatiu de les Illes existeix una variada
representació de cooperatives que atenen sectors -a Balears,
vull dir, eh?- com el comerç, la construcció, l’ensenyament,
l’hostaleria, la imatge i la comunicació, la seguretat, assessoria
d’empreses, serveis informàtics, recreatius i culturals,
enginyeries, teatre, transport, mercaderies, treballs forestals i
turisme. Per tant es tracta d’una política transversal que afecta
tota l’activitat econòmica de les Illes Balears i la creació de
llocs de feina en tots els sectors de la nostra economia. A
banda, la implantació de cooperatives de primer i segon grau
agràries per tal de comerciar, proporcionar subministraments,
equips productius i serveis, o realitzar operacions encaminades
a la millora de qualsevol àrea o vessant econòmica o social de
les explotacions dels socis, dels seus elements o components de
la cooperativa, i de la vida al medi rural. Per tant estam parlant
des de l’agricultura, el sector primari, fins al turisme, el sector
terciari, i com he dit implica molts factors productius d’aquesta
comunitat autònoma.

Així mateix s’ha de promoure la creació de cooperatives
que serveixi per a la satisfacció d’un interès públic o social. Li
demanem, Sr. Conseller, quantes cooperatives s’han creat
dintre del mandat del Partit Popular en aquestes illes? Com
pretén promoure la creació de cooperatives? L’Administració
ha de garantir la participació i la representació del sector
cooperatiu a tots els òrgans i les meses de diàleg social i
econòmic; pensa el Govern regular i legitimar la participació
del sector cooperatiu com a tal a les meses de diàleg social?, a
tots els òrgans de diàleg social que existeixen en el Govern
balear? El Govern ha de crear un òrgan de caràcter consultiu i
de participació propi i específic per atendre el moviment
cooperatiu entre el moviment cooperatiu i l’Administració
pública; pensa el Govern crear un consell de cooperatives de
les Illes Balears com a òrgan assessor, consultiu i de
participació?

Existeixen a les Balears dues organitzacions
representatives: la Unió de Cooperatives de Treball té 140
cooperatives associades i 2.387 socis treballadors; una qüestió
que hem de tenir en compte és que els socis treballadors d’una
cooperativa tenen per definició treball estable a la mateixa
empresa de la qual són propietaris. I una altra, la Unió de
Cooperatives Agràries, que té 42 empreses associades i 4.600
socis treballadors. Un extens règim associatiu i cooperatiu i,
per tant, un extens règim de xarxa social.
Els compromisos que havia de complir el Govern amb la
posada en marxa d’aquesta llei que s’aprova l’any 2003
comencen pel compliment de la mateixa llei, que el Govern ha
de dotar dels recursos i dels serveis necessaris a la conselleria
pertinent -que no diu quina- sense perjudici que ha d’establir
mecanismes de coordinació amb altres conselleries o
administracions vinculades amb l’activitat econòmica que
desenvolupen aquestes. Evidentment, i vists tots els sectors en
els quals s’intervé des del món cooperatiu, és necessari que
sigui quina sigui la conselleria responsable, en aquest cas
entenc que el conseller de Treball se sent responsable, donat
que respondrà la interpel Alació, hauria de definir amb quins
recursos i de quina forma atendrà aquestes necessitats: si hi
haurà servei d’orientació cooperativa, quin tipus d’ajudes
específiques per a les cooperatives té prevists la conselleria, si
ha previst la creació d’una direcció general a posta per a
l’economia social, per exemple.
El Govern ha de promoure l’ensenyament i la difusió del
cooperativisme als diferents nivells educatius i formatius:
quines iniciatives s’han fet per part del conseller de Treball i
Formació o de qualsevol altre conseller, inclòs el d’Educació,
per tal de fomentar dins l’educació i dels nivells formatius de
formació ocupacional o de formació contínua i difondre els
principis i els avantatges que afecten el cooperativisme?
Existeix un contracte programa a posta per desenvolupar
formació contínua i ocupacional amb les empreses associades
a les cooperatives? Pretén incorporar dintre de la formació
professional o dintre de les assignatures (...) als instituts
d’educació secundària l’especificitat que significa ensenyar el

En el termini màxim de 24 mesos a partir de la data de
publicació del BOIB -estam parlant de l’any 2003- les
cooperatives que han estat constituïdes respecte a la normativa
anterior han d’adoptar els seus estatuts. Quantes cooperatives
han adaptat els seus estatuts?, i, per tant, quantes estan en
disposició de complir la normativa? Quin tipus de cooperatives
s’han acollit a aquesta regulació i de quina mida, i a quants de
treballadors afecta? El Govern ha d’aprovar en el termini d’un
any des de l’entrada en vigor un reglament d’organització i
funcionament del registre de cooperatives de les Illes Balears,
i per tant en aquest registre, a més de figurar com s’han
d’inscriure les cooperatives, s’han de dir coses tan simples com
de quin càrrec orgànic depèn l’administració de les
cooperatives del Govern de les Illes Balears.
A més a més el Govern ha de complir un acord plenari que
va aprovar el Partit Popular en aquest parlament encara no fa
un any, en el qual es deia que s’havia d’impulsar i desenvolupar
el pla director de foment de l’economia social amb la dotació
dels recursos econòmics necessaris; com té la Conselleria de
Treball previst, i quan, fer l’acompliment d’aquest acord
plenari que el Partit Popular d’aquesta legislatura també va
aprovar?
Sr. Conseller, faci seu l’esperit cooperatiu i contesti les
preguntes formulades en aquesta interpel Alació, tenint en
compte que l’objectiu d’aquesta diputada és saber quines
polítiques farà el Govern per donar suport a l’economia social
i als moviments cooperatius i quin nivell actual d’acompliment,
tal com establia la interpel Alació, dóna per fet el Govern de les
Illes de la llei que es va formular específica per a les
cooperatives.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Té la paraula l’Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
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EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORM ACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):
Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. És un plaer Sr. Diputada Garcia Querol poder
contestar la interpel Alació del seu grup per veu i boca de vostè
en relació a l’economia social, però sobretot en el
cooperativisme a les Illes Balears. Com vostè ha dit molt bé és
un mandat constitucional, a l’article 129.2 de la Constitució hi
ha aquesta referència que vostè ha llegit i efectivament les
competències a partir de l’Estatut, de la transferència del
Decret 99/96 ens permeten regular i gestionar d’una manera
autònoma el cooperativisme a les Illes Balears.
Dins el mateix to en què vostè ha intervingut, jo m’he de
formular una pregunta en veu alta que també esper que vostè
s’hagi formulat i és, què és més important per al cooperativisme
a les Illes Balears instrumentar mesures, mitjans, és a dir,
organitzar una gran trama de gestió, o analitzar i conèixer amb
profunditat quina és la realitat del cooperativisme actual, de
l’evolució de l’activitat de les cooperatives i per tant, de
l’economia social a les Illes? I quines són les expectatives
d’aquest sector i quin és per tant, el futur que donarà satisfacció
al motiu de perquè estam i per allò que utilitzam mitjans i
instruments i que és prestar serveis, crear béns i donar serveis
als administrats. I aquesta pregunta a mi me recomana que
orientem les respostes en la direcció que acab d’expressar, el
més important són els cooperativistes, les cooperatives i
conèixer bé quin és el futur que els nostres ciutadans preveuen,
demanden o ens permeten entreveure respecte de les
necessitats.
Per açò crec necessari abans de contestar les preguntes que
vostè m’ha fet, i que tenc intenció de fer, repassar una mica
quina ha estat i quina és la situació del cooperativisme a les
Illes Balears. No tenc dades que concordin exactament en allò
que vostè ha expressat, tot i que s’ha referit només a dos tipus,
unes d’agràries i les altres de treball associat. Les dades de què
jo dispòs és que per tipus hi ha a les illes 60 cooperatives
agràries, 3 de comerç, 6 de consum i usuaris, estic relacionant
per ordre del que són les classes de cooperativisme o de
cooperatives que hi ha previstes a la Llei 1/2003, de crèdit n’hi
ha una, d’explotació de consum comú de la terra n’hi ha 2, de
la mar n’hi ha 4, de serveis n’hi ha 14, de transport 2, de treball
associat 224, de treball associat per a l’ensenyança 9, de treball
associat d’iniciatives socials 6 i d’habitatges 24. En total 355,
de les quals ja pas a contestar-li una de les seves preguntes, 103
sí que s’han adaptat a les previsions de la llei en l’adaptació
dels seus estatuts. I consideram que, tot i que va acabar el
termini, per prendre les decisions en els consells de govern o
reguladors, el passat final de mes de març, entenc que durant
tot el mes d’abril hi ha d’haver a disposició a rebre aquestes
adaptacions d’estatut. Però en qualsevol cas de les 355 que he
mencionat d’una manera genèrica, de moment 103 són les que
han complert la llei i vostè sap que el punt 2 de la disposició
addicional que vostè ha mencionat, estableix que queden
després dissoltes de ple dret aquelles que no fessin aquesta
adaptació. Per tant, tendrem a partir d’aquestes circumstàncies
una situació de la realitat del cooperativisme a les illes més
clarificada. En aquest moment tenim dades estadístiques, però
és obvi que açò ens situarà d’una manera més clara.

En allò que respecte l’ocupació, allò que és la competència
principal de la Conselleria de Treball, quina és l’opinió? Una
opinió externa, i jo crec que molt ben documentada, com és
l’informe de conjuntura de Sa Nostra, ens recorda que el
moviment del cooperativisme i per tant, també de les societats
laborals, o economia social a les illes, han tingut a Balears per
exemple el tercer trimestre del 2004, 3.649 afiliats, és més o
manco un 1% del conjunt de població activa. I si miram el
número d’ocupats en cooperatives i societats laborals, ambdues
coses, per a cada 10.000 actius, en el tercer trimestre del 2004,
que és quan està fent l’estudi, tenim que per davall de nosaltres
hi ha Ceuta i M elilla amb 71 i que nosaltres en tenim 81. Som
els segons per la cua i per exemple els que tenen més número
d’ocupats per a cada 10.000 actius, al País Basc són 639, a
Múrcia 420, a Navarra 357, etcètera. Tots ells molt per damunt
dels 200 fins a La Rioja i només per davall dels 100, Madrid
amb 94, Balears 81 i Ceuta i Melilla 71. Aquests dos
indicadors, perquè en podríem posar molts més, jo crec que
senyal de quina és la voluntat ciutadana i dels usuaris respecte
l’economia social. I açò no minva per res les obligacions i les
responsabilitats del Govern respecte del suport, però amb
l’esforç i la mesura que suposen les circumstàncies reals de la
demanda.
No hem d’oblidar que des del punt de vista d’economia, a
nivell d’Illes Balears el que importa perquè hi hagi treball és
que hi hagi producció, que es produeixin béns i serveis que
tenguin demanda de la societat. Aquesta és la garantia de què
el factor treball donarà llocs de feina. I que els empresaris optin
per un tipus d’ens econòmic o empresarial que sigui Societat
Anònima, Societat Limitada, cooperativa, etcètera, no ens
preocupa, ens preocupa que no hi hagués iniciatives
d’emprenedors, ens preocuparia que no hi hagi treballadors que
vulguin sortir de l’atur amb una iniciativa de crear una activitat
empresarial. Per tant, entenc que la visió global, des de la
responsabilitat de Govern, ha de ser de suport a aquestes
iniciatives d’una manera absoluta i que efectivament d’acord
amb els manaments constitucionals, d’una manera acurada amb
aquelles que siguin d’economia social, perquè així està previst
a la nostra llei primordial.
Des d’aquest punt de vista jo li puc dir i ja contest les
preguntes i la interpel Alació, que no consider prioritari de cap
de les maneres crear estructures administratives orgàniques o
instrumentals per si mateixes. És a dir, té sentit crear una
direcció general per una mica més de 100 cooperatives? No ho
sé, però jo trob que els esforços econòmics i humans de mitjans
se poden destinar d’una manera molt més global a donar suport
a les iniciatives per a aquells que surten de desocupats cap a
iniciatives o inquietuds laborals, amb un itinerari que els
permeti conèixer totes les alternatives que hi ha, tan
d’economia social com de la resta, i siguin ells els qui optin. I
açò necessàriament no s’ha de fer dins una direcció general
específica, se pot fer des d’uns bons serveis d’orientació, amb
independència que tenguin o no especificitats per a cada una
del tipus d’empreses.
Me demana si tindrem contractes-programa específics. Miri,
se dóna la circumstància que en aquest moment a Menorca per
exemple, per concurs li ha tocat a una associació d’economia
social fer el servei específic dirigit a la promoció
d’emprenedors, no només d’economia social, sinó també de
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qualsevol tipus d’activitat empresarial. Per què idò me
demanen si he de restringir i especificar cada un d’ells? Si tots
serveixen per orientar i per generar ajudes a la constitució
empresarial, sigui d’un tipus o d’un altre, i aquesta organització
que en principi estava orientada només a economia social pot
fer orientació d’altres tipus d’empreses, per què no pot ser
també a l’inrevés. Per tant, jo no crec que aquí faci falta la
intervenció, sinó el suport a les iniciatives que ja hi ha de
serveis i per tant, garantir que hi hagi aquest assessorament.
Interès públic o social, que està previst a la llei que se
puguin declarar. A instància d’informe, hi ha hagut solAlicituds
en aquest sentit? Jo li diré quines han estat les solAlicituds de
cooperatives el 2003 i el 2004 i les donaré per illes. Agràries a
Mallorca el 2003, 3; d’explotació comú de la terra 2; de serveis
1; de treball associat 11 i de treball d’iniciativa social 3. En
total el 2003 a Mallorca 20. A M enorca 1 de treball associat el
2003, en tot Menorca 1. I a Eivissa ni una, cap. El 2004 a
Mallorca 2 d’agràries i 5 de treball associat, en total 7. A
Menorca 2 de treball associat i Eivissa 1. En total per tant, el
2003 d’iniciatives de cooperatives a les Illes Balears 21 l’any
2003 i 10 el 2004...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant Sr. Conseller, per favor.
EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):
Sí Sr. President, vaig acabant. Vull dir amb açò, amb
aquestes dades que a vostè tal vegada li pot semblar que hi
falten instruments, però escolti, si nosaltres tenim moltes olles,
molta d’aigua, molta sal, però no tenim peix, poc brou farem.
El que importa per tant, no és tan tenir els instruments i les
eines, que hi són, sinó que hi hagi demanda d’utilització.
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ara no coneixem respecte de la situació de les cooperatives que
quedaran vives després de l’adaptació dels estatuts, que com li
dic acaba a final de mes. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula per part del
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds el Sr.
Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sr. President, senyors i senyors diputats. En primer lloc
saludar la iniciativa de la interpel Alació de la diputada del Grup
Socialista que ha parlat abans, crec que era oportú, adequat i
necessari situar aquest debat en aquest plenari, després de més
d’un any d’aprovar aquí la Llei de cooperatives. I crec que ha
estat profundament interessant i ilAlustratiu el debat que aquí
s’ha situat, perquè crec que partim de premisses profundament
divergents i això comporta la conclusió que el Sr. Conseller de
Treball ens ha aportat avui en aquest plenari. El Sr. Conseller
de Treball, com no pot ser d’una altra forma, fidel a la seva
filosofia liberal i neoliberal fa una equació fàcil, hi ha poques
cooperatives, això vol dir que la societat no demanda
cooperatives, per tant, no s’hi han de dedicar excessius esforços
al cooperativisme. Com farem un consell de cooperatives si
només n’hi ha 100? Com farem una direcció general si total
aquí els empresaris de les illes s’estimen més un altre sistema
de funcionament? Per què hem de fer determinades coses si la
realitat és aquesta?

Quant al reglament del registre, que era una altra de les
qüestions plantejades. Miri, estic a l’espera de què m’acabin un
estudi sobre quina és la situació, tan dels balanços com de
l’evolució de la inscripció i adaptació d’estatuts de les
cooperatives. El reglament està fet i jo supòs que vostè ho deu
saber perquè és públic i conegut, tramitat pràcticament d’una
manera completa. En el moment que jo tengui la resta de dades,
aquest decret se podrà dur a Consell de Govern i el registre
quedarà vigent amb un termini molt breu.

Des de l’opció que jo represent, l’equació seria a l’inrevés,
partint de la vergonya de ser de les comunitats autònomes de
tot Espanya que més baix nivell té l’economia social, per tant,
l’administració pública hauria de redoblar esforços per canviar
aquesta dada i per aconseguir que aquí el nivell de l’economia
social pugés per damunt de la realitat que té en aquest moment.
I aquest és en definitiva el debat de fons que tenim damunt la
taula. Clar si només hi ha X cooperatives, amb un servei dins
la conselleria, etcètera, que pugui desenvolupar i respondre les
tasques que fan falta, ja ho tenim cobert. Si cal iniciar un
projecte amb profunditat per donar pes, per impulsar, per
dedicar i redoblar esforços perquè això creixi fa falta una altra
estructura administrativa. El Sr. Conseller ni tan sols ha
mencionat cap de les qüestions que fan referència a la
formació, clar si a l’educació ni s’explica que existeix una cosa
que és l’economia social, per què ens estranyam que després
aquestes persones quan creixen i han de ser emprenedors,
decideixin muntar una SL o una SA enlloc d’una cooperativa
perquè ningú els ha explicat que existeix dins l’educació una
cosa que se diu cooperativisme. Si no hi ha assignatures
adequades dins la universitat, etcètera, això formaria part d’un
pla de foment i promoció de l’economia social i del
cooperativisme, el tema de la formació, el tema de l’educació
en general.

El Pla de foment de l’economia social jo crec que també val
la pena desenvolupar-lo, sí que hi ha interès i la meva intenció,
esper que la voluntat dels agents socials, és que s’incorporin al
Pla estratègic per a l’economia, la sostenibilitat i la
competitivitat de les Illes Balears, que permeti però fer-ho amb
coneixement de causa, és a dir, de totes les circumstàncies que

I el tema dels òrgans consultius i assessors, Sr. Conseller,
vostè me permetrà, vostè podrà esperar els estudis que vulgui,
però vostè el que ha de fer és complir la disposició addicional
setena de la llei i que diu textualment: “creació d’un òrgan
assessor i consultiu. El Govern de les Illes Balears ha de crear
un òrgan de caràcter consultiu i de participació, colAlaboració

Jo per acabar Sr. President, Sra. Diputada, li vull dir que la
representació, d’acord amb la Llei de representativitat dels
agents socials, està ben garantida i suficientment garantida en
els òrgans d’interlocució i diàleg de la comunitat autònoma.
Planificar un consell de cooperatives sense saber quantes
cooperatives i com evolucionaran, en aquest moment no ho puc
dir, li ho podré dir a finals de mes i si vostè m’ho demana li
contestaré.
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i coordinació entre el moviment cooperatiu i l’administració
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears”. Digui
el que digui l’estudi que té pendent, perquè la llei està feta i
està aprovada aquí, per unanimitat per cert, per complir-la. Per
tant, no calen esperar estudis. I segon, donada la precarietat de
la situació, seria urgent que aquest consell ja estigués creat
perquè tal vegada no faria falta que fes tants d’estudis si
escoltés més els cooperativistes i les organitzacions que
coordinen el cooperativisme que dia a dia trepitgen els
problemes en què se troben, saben de què parlen, saben quines
són les seves dificultats i que saben què se necessita per superar
aquestes dificultats. Seria millor, enlloc de fer estudis, que
s’assegués vostè i els representants de la seva administració
amb ells a una taula i parlar periòdicament de quins són els
problemes de l’economia social i com s’han de superar.
I respecte el Pla director de l’economia social que està
aprovat també per una moció aquí per unanimitat fa més d’un
any, l’abril de l’any passat. Una moció conjunta sobre aquest
tema i que entre altres coses plantejava fer un nou Pla de
desenvolupament de l’economia social. I ara vostè diu que
l’ajuntarà amb no sé quin pla global i que no sé quan acabarem
de veure perquè aquí la història de la concertació és la història
del nunca acabar en aquesta legislatura. El fet és que els
deures damunt promoció de l’economia social i el
cooperativisme per part d’aquest Govern no s’han fet, però avui
hem aclarit una cosa molt important, no s’han fet no per
ineficàcia, no per incompetència, sinó per filosofia, perquè se
parteix de la idea que com que n’hi ha poques no s’hi han de
dedicar excessius esforços. Apaga y vámonos.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari
PSM té la paraula la Sra. Vadell.

empreses que són de propietat conjunta i promouen llocs de
feina estables. Unes empreses allà on els treballadors són la
propietat i que resolen necessitats de colAlectius amb dificultats
d’inserció. Per tant, són empreses i projectes molt positius per
a la nostra societat.
És veritat que les Illes Balears som la darrera comunitat
autònoma quant a nombre de cooperatives, supòs que és una
falta de tradició que hi ha per part de la nostra societat. Però
això no és excusa perquè el Govern s’inhibeixi de complir les
seves obligacions. La llei ho diu clarament en el seu article 144,
el Govern mitjançant aquesta llei ha de potenciar la creació de
cooperatives a través de l’educació, la formació i la innovació.
Crec que en la moció que presentarà el Partit Socialista,
suposam que és instar el Govern a complir amb les seves
obligacions, podrem fer un debat sobre tots aquests temes amb
més profundidat. Però crec que allò que les cooperatives
necessiten en aquest moment és que el Govern compleixi la llei,
compleixi amb les seves obligacions. El Govern s’ha de dedicar
a potenciar la formació, tan dels cooperativistes, com d’una
part molt important que són els gerents. És vera que hi ha falta
de formació de gerents per poder dur a bon port aquestes
cooperatives, sobretot les agràries. Sobretot també que faci un
esforç en l’educació, en la innovació i en la modernització
d’aquestes cooperatives. Creim que fomentar el teixit associatiu
i l’esperit cooperativista serà positiu per a les Illes Balears i de
cap manera podem admetre que el Govern simplement se limiti
a anar a remolc de les circumstàncies i no posar-se davant del
carro per impulsar el moviment cooperativista.
Sra. Querol, esperam que d’aquí 15 dies puguem votar a
favor de la seva moció perquè compartim l’esperit de la llei, ja
que així se va aprovar en la passada legislatura per un intent del
Govern de l’anterior legislatura, el Govern de progrés,
d’impulsar aquest moviment i fomentar aquesta ocupació
estable que tan necessària se fa dins la nostra comunitat.
Moltes gràcies.

LA SRA. VADELL I FERRER:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. President. Per manifestar la nostra felicitació al
Grup Socialista i a la diputada que ha intervengut en aquesta
interpel Alació, ja que el tema de les cooperatives creim que és
important clarificar la situació actual. La llei aprovada per
aquest Parlament, la Llei 1/2003, de 20 de març, que fixava
unes obligacions per part del Govern per desenvolupar aquesta
llei. Fa dos anys que està aprovada aquesta llei i encara el
Govern no ha fet els deures.
Nosaltres hem sentit la resposta del Sr. Conseller i ha estat
bastant clarificadora, no ha canviat gens de postura el Partit
Popular quant a la seva afició per les cooperatives. El Partit
Popular, és sabut, no ha cregut mai en les cooperatives, se va
aprovar una llei, una llei que estava consensuada amb tots els
sectors i el Partit Popular enlloc de potenciar-la, enlloc de
desenvolupar-la, com és l’obligació del Govern, l’ha deixada
passar i ara simplement torna als seus principis i enlloc de
potenciar les cooperatives les està simplement tolerant. No
entenem massa bé com és que el Partit Popular està en contra
de les cooperatives, si són empreses, empreses que entenem
que compleixen una funció social importantíssima, unes
empreses que funcionen amb una gestió totalment democràtica,

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Tadeo.
EL SR. TADEO I FLORIT:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com a
portaveu del Grup del Partit Popular me posicionaré sobre la
interpel Alació que avui presenta el Grup Parlamentari Socialista
sobre la política del Govern en el compliment de la Llei 1/2003
de cooperatives de les Illes Balears. Tal com diu la pròpia llei,
l’objectiu principal d’aquesta llei és el de protegir, estimular i
incentivar l’activitat que desenvolupen aquestes societats
cooperatives. El propi text de la interpel Alació fa referència a
dos punts concrets, a la disposició transitòria segona i a la
disposició final segona de la pròpia llei, una fa referència a
l’obligació que tenen les cooperatives d’adaptar els seus
estatuts a la nova llei, que s’havien constituït amb la normativa
anterior. El conseller ha donat compte de quin era el nombre de
cooperatives que ja havien donat aquest pas.
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I l’altre punt, la disposició final segona, fa referència a què
el Govern a través de la conselleria que sigui competent en
matèria de cooperatives, dicti les normes oportunes o les
disposicions que siguin precises per tal de desplegar aquesta
llei. I més concretament, aprovar el reglament d’organització
i funcionament del registre de cooperatives de les Illes Balears.
En aquest sentit també el conseller ens ha donat compte del
procediment en què està el reglament d’organització i
funcionament del registre de cooperatives. En principi es
preveu, per les notícies que nosaltres tenim, és que se pugui
acabar la seva tramitació i publicació en el BOIB el mes d’abril
o maig.
Jo trob que aquí també és important destacar el procediment
que hi va haver en aquest Parlament en l’aprovació d’aquesta
llei. Ja en el debat de les esmenes a la totalitat, si no mal record
dia 22 d’octubre de l’any 2002, el Partit Popular es va presentar
amb una postura bastant coherent en allò que ha expressat avui
el conseller aquí dalt, en el sentit de presentar un text alternatiu
que va ser rebutjat. Posteriorment també en la mateixa
coherència va presentar, si no record malament, un total de 254
esmenes que es varen debatre tan en ponència com en comissió
i sempre el Govern del pacte va tenir la mateixa postura i va ser
no argumentar i tirar enrera cada una de les esmenes sense cap
argument prou fort. Senzillament del que es tractava era de
passar el tràmit parlamentari el més aviat possible. I es va
perdre l’oportunitat d’establir i fer una llei que adaptés els
valors històrics del cooperativisme a la realitat social d’avui en
dia, la realitat social en què es mouen aquestes empreses i que
no és més que un món molt competitiu i un món globalitzat.
Hem de pensar que aquestes empreses han de competir amb
empreses mercantils capitalistes i s’han de moure dins un món,
ho torn repetir, molt competitiu i per tant, del que es tractava
era d’adaptar la llei i no fer com es va fer en el seu moment per
aprovar ràpidament la llei a final de legislatura, varen tenir 4
anys per aprovar la llei, fent senzillament podríem dir una còpia
de la llei estatal del 99, o una còpia d’altres projectes de llei
d’altres comunitats autònomes.
Jo trob que açò és important perquè el debat que hi va haver
en aquell moment en aquest Parlament va ser un poc el que
vostè ha expressat. És a dir, la coherència que va tenir en el seu
moment el Partit Popular va en la mateixa direcció del que
vostè ha expressat avui aquí. El més important no és en si crear,
com vostè ha dit, estructures instrumentals que per si mateixes
no farien que senzillament es produeixi, el més important és
produir, el més important és que hi hagi una sèrie d’iniciatives
que sempre han de tenir el suport per tal de què aquests
productes surtin i creïn llocs de feina. Com vostè molt bé ha
dit, no creim prioritari crear estructures instrumentals, com
vostè ha dit crear una direcció general específica per a temes de
cooperatives no està dins els plans de la conselleria. Allò que
hem de procurar és que la societat civil, sempre ho hem dit, és
la que ha de crear llocs de feina i és la que en aquest sentit pot
donar peu a què surtin productes i se creïn més llocs de feina.
Acabaré la meva intervenció amb unes dades que jo trob
que són molt significatives i que surten avui a la premsa i és
que Balears ha establert un nou rècord d’afiliació, 381.909
afiliats a la Seguretat Social. Un creixement significatiu i a més
a més s’ha produït un increment en la contractació indefinida,
la qual cosa demostra que l’empresariat de les Illes Balears està
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satisfet amb l’activitat econòmica i en l’evolució que tenen les
nostres illes. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
M oltes gràcies, Sr. Tadeo. Té la paraula la Sra. Carme
Garcia i Querol.
LA SRA. GARCIA I QUEROL:
M’indigna bastant, Sr. Tadeo, que vostè sempre -igual que
el conseller- faci servir les dades d’afiliació per dir com va de
bé aquesta conselleria. El Sr. Tadeo ho diu però jo també ho
puc dic. Sr. Conseller, vostè fa manifestacions dels afiliats, i
això vol dir una gran cosa, i és que hi ha molta gent en aquestes
illes que té contractes temporals, precaris i amb males
condicions i qualificació professional, de la qual vostè ha fet
manifestació en aquest parlament moltes vegades. Per tant
posar-se medalles per aquesta situació, ho haurien d’evitar. Allà
vostès.
Una altra qüestió. Que vostès no donassin suport a la llei no
implica que no l’hagin d’aprovar; de fet vostès han tingut, el
Partit Popular ha tingut canvis de postura bastant radicals, per
exemple no van votar la Llei del divorci ni la de l’avortament,
tampoc no les van modificar quan van tenir majoria. Vostès van
a ròssec d’aquesta societat, i arrosseguen la societat amb
vostès, també, quan governen. Aquesta llei està aprovada pel
Parlament de les Illes i és de compliment per tots els ciutadans
de les Illes i especialment pel Govern de les Illes, i per tant no
cal donar més voltes al fet de si vostès van presentar o no una
llei alternativa, perquè la que es va aprovar és aquesta; per cert,
consensuada amb el sector, cosa que vostè em diu moltes
vegades que no pot parlar aquí perquè ho ha de consensuar amb
la PIME i la CAEB; idò ara li dic que és vostè, també, que ha
de tenir un procés de consens i de seure amb aquelles persones
que viuen el dia a dia de les cooperatives, el que existeix.
I una altra frase genial que resumeix la política econòmica
del Partit Popular: allò important és produir. Això és
l’important, és igual el que produïm; per això es demostra cada
dia que tant és la política especulativa que la productiva, tant
és, la qüestió és produir molt, és igual on es produeix, tant és
que la producció es produeixi a les Illes Balears o es facin les
sabates a Tailàndia; no és important això. Sí que..., home!, si
allò important és produir i aquesta és la prioritat de vostè, crec
que queda clar que el conseller de Treball no té com a prioritat
i aquest govern no té com a prioritat crear llocs de feina estable
sinó produir, sigui on sigui i al preu que sigui, a qualsevol lloc
i a qualsevol preu.
Miri, Sr. Conseller, vostè ha fet una pregunta en veu alta i
m’ha demanat, a mi, si jo me l’havia feta. No, jo no; jo hi ha
preguntes que ja no em faig, que les tinc molt clares des de fa
molta estona. Jo no em deman si -aquesta pregunta que vostè
té- entre una trama corporativa que s’ha posar en marxa, o si
s’han de crear expectatives respecte de les cooperatives..., no
sé quina pregunta ha fet, dues alternatives que venien a dir o
cooperativa o burocràcia, o posar en marxa expectatives
enfront de les cooperatives. Jo no, aquesta pregunta no me l’he
feta, ho tinc clar: el que ha de fer el Govern és començar a
caminar, un poquet, un pas rere l’altre, pam, pam, pam. Tinc
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clar que les cooperatives creen ocupació de qualitat i estable,
i que -una cosa molt important, Sr. Conseller- les cooperatives
per definició estan arrelades al territori, no hi ha deslocalització
de producció de cooperatives. Per tant això és justament el que
necessitem a les Illes Balears en aquests moments.
Diu vostè que allò important són les cooperatives i quin
futur tenen a les Illes, quin futur tenen a les Illes i quin futur
demanden, i que per a això s’han de fer anàlisis. Idò no, miri,
per primera vegada li dic que no calen anàlisis; vostè ja l’ha
feta, l’anàlisi: de 355 103 s’han registrat i de cada 10.000
treballadors ocupats només 88; per tant estem a la cua, vostè
mateix ho ha dit, de totes les comunitats autònomes de les Illes
Balears. Sap quina és la diferència?, jo no crec que sigui només
una qüestió cultural, perquè contra les qüestions culturals
també lluitem; quan es fa política, quan es governa, quan es fan
accions, també es fan accions per canviar el que és tradició
cultural o està immers dins la societat. Quina és la diferència
entre el País Basc, que està el número 1, i nosaltres?, idò que
al País Basc el govern ha fet accions, s’ho ha cregut i pensa que
les cooperatives són importants per a la seva economia, i aquest
govern, Sr. Conseller, només ha tingut un petit període de
govern de progrés i no ha tengut temps d’arrelar el que implica
la producció a través del cooperativisme a les nostres illes.
Això, diu el conseller, està clar. Ja crec que li han dit des
d’Esquerra Unida: vostès pensen que 100 cooperatives que es
registraran a final de mes i que seran les que hi haurà no són
importants, i que per tant la millor política és deixar fer, aquest
laissez faire, laissez passer, deixar fer perquè no cal intervenir,
no cal remenar i això passarà. Són pocs i per tant dintre de poc
tothom se n’haurà oblidat i no cal que el Govern tingui accions
en aquesta matèria. Per tant queda clar que el govern del Partit
Popular no té cap intenció no només de no complir el que està
aprovat a una llei, sinó de tirar endavant polítiques que són en
compliment del que estableix la Constitució, és a dir, impulsar
les formes jurídiques empresarials que provenen i en les quals
els treballadors tenen la seva propietat. Jo crec que ha quedat
clar i que vostè mateix ho ha dit. Estic contenta que després de
molt de temps com a mínim hagin fet un pas.
No li puc contestar, perquè no tinc temps, el que ha dit al
respecte del perquè no hi ha una direcció general o..., bé, és a
dir, que vostès pretenien demostrar que el Partit Socialista
només es preocupa per incrementar burocràticament la
conselleria. Sr. Conseller, bastava que vostè digués: “Fulanito
de tal, director de tal cosa, és el que s’encarrega de les
cooperatives i el responsable directe d’impulsar les polítiques
de cooperatives”, no fa falta que inclogui més càrrecs públics,
en té prou, només cal que treballin un poquet més, això sí.
I per últim li he de dir que si vostè no vol canviar la societat
evidentment la societat no canviarà i, per tant, si no ha fet ni
una sola menció al que li he dit d’educació i de formació
ocupacional és que vostè pretén que d’aquí a un any les
cooperatives no siguin 100, les que s’hagin registrat, sinó 50 les
que sobrevisquin. Per tant digui’m, Sr. Conseller, si vostè el
que vol és que n’hi hagi més o que n’hi hagi menys, si vostè el
que vol és que treballin en millors condicions o en pitjors...
EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carme Garcia, per favor...
LA SRA. GARCIA I QUEROL:
...si vostè el que vol és que, quan es presenten a la formació
ocupacional no ho facin com tallant botifarres, que l’últim que
arriba es queda sense res, o si vol que ho facin en condicions;
si vostè el que vol, en fi, és promocionar una altra manera de
fer les coses que té més a veure amb les necessitats socials de
les nostres illes.
Moltes gràcies.
(Petit aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller...
EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, ha parlat més
del que jo vull, pens i vostè creu que pretenc, ha pretès més
explicar el que el Govern i el conseller de Treball pensen i
faran, que vostè què sap?, que vostè què sap per intentar-ho
dir?
(Algunes rialles i remor de veus)
Que vostè s’ho ha inventat tot, i com ajuda el
cooperativisme si açò és la manera d’aprofitar les intervencions
en el Parlament? Vostè creu que ajuda inventant el que la
conselleria, el conseller no sé què i tal i qual? No ajuda; vostè
es promociona, res més, dialècticament.
(Petit aldarull a la sala)
Què és allò important? Senyors diputats i senyores
diputades, què és allò important del cooperativisme? Que els
cooperativistes tenguin els mitjans, els instruments -formació,
educació...-, tots, assessorament, serveis; ells, no que destinem
els recursos a allò instrumental, i el que no ha entès açò a la
primera intervenció ara ho dic més clar, com allò que fan a les
televisions, que ho repeteixen una mica perquè ho entenguin;
poc a poc ho tornaré a repetir: allò important és que arribin exacte, Sr. Gascón- allò important és que arribin als usuaris, als
ciutadans, als cooperativistes. Són iguals els cooperativistes de
la mar que un cooperativista que s’ajunta amb un grup més per
promoure la construcció d’un habitatge?, són iguals? A la llei
seva sí, a la llei seva sí, però no a la realitat de les Illes Balears;
ben diferents, són. Són iguals els cooperativistes propietaris de
finques que s’ajuntes amb una cooperativa de compres agràries,
que l’explotació agrària de copropietat?, són iguals? La llei de
vostès, no la nostra...
(Remor de veus)
...de vostès, no la nostra, i ara explicaré per què, diu que són
iguals.
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Jo els diré per què no puc dir que la llei sigui la nostra.
Perquè a la Llei de cooperatives que vostès diuen que van
consensuar van deixar al marge 28 diputats amb la seva opinió,
que havien estat elegits pels ciutadans d’aquestes illes, amb un
grup majoritari en aquest parlament, i els van tenir callats, els
van posar un esparadrap aquí. Açò és el que van fer vostès.
(Més remor de veus)
Per tant, com que tenim iniciativa legislativa el Govern i els
grups parlamentaris, vostès esperin l’estudi...
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci, per favor, per favor.
EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):
...i després parlarem si és aquesta la bona llei que, per cert,
a la classificació de cooperatives n’hi ha mitja dotzena que no
hi ha hagut mai ni hi haurà mai, crec, una cooperativa que
s’hagi donat d’alta.
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tenguin demanda, no hi ha factor treball que sigui estable i
perduri, i açò ho sabem tots. Per tant no sé què ha volgut
criticar quan ha retret aquesta qüestió. Important, per tant,
produir.
(Remor de veus)
Miri, la meva proposta és molt senzilla, la proposta del
conseller de Treball, la proposta del Govern és molt senzilla:
que tots els recursos que tenim, i li donaré només una dada de
l’any passat, l’any passat per la incorporació de socis -no
parlaré de totes les subvencions, la darrera, la de l’any passatper la incorporació de socis a cooperatives 353.825 euros. Mai
en la història de les competències d’aquesta comunitat en
matèria de cooperatives no hi havia tant de suport a la
incorporació de socis. El que volem és açò, que la
incorporació, la formació, els drets, els ajuts i el que faci falta
per als socis de les cooperatives, sigui per constituir o per
ampliar, hi siguin i vagin a ells, i no vagin a qüestions
instrumentals o intermediàries.
Moltes gràcies, senyores diputades i senyors diputats.
(Alguns aplaudiments)

Vostès van fer una llei que és una entelèquia, en general,
però no van aprofitar, encara que l’invoquen, l’Estatut
d’Autonomia per fer una llei d’acord amb la realitat social
cooperativista i d’empresa social de les Illes Balears; vostès no
van mirar la fotografia i el mapa de les Illes, vostès van fer
teoria, teoria i teoria, i açò és el seu problema. Així ho haurien
d’entendre i així haurien de colAlaborar per ajudar millor el
cooperativisme.
Complir la llei. Sí senyores, hi ha una assignatura encara no
s’ha posat en marxa, però sí que hi ha una assignatura per al
cooperativisme prevista a la Universitat de les Illes Balears. La
Direcció General de Treball, des que hi ha la competència,
exerceix les matèries, i vostè jo no crec que no ho sàpiga; ja sé
que ve a Palma al Parlament i que la Conselleria de Treball està
en el polígon, però escolti, les notícies arriben, eh?, la distància
és un poc llunyana però arriben, les notícies. Fa falta que jo li
ho digui?, ja ho sap, la directora general de Treball té la
matèria de cooperatives en el seu departament.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
III. Proposició no de llei RGE núm. 6062/04, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a alletament
matern per als nadons de mares amb VIH positiu.
A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat de presa en consideració de la proposició de
llei... Perdó? Ah, no; sí, sí, té raó.
Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
6062/04, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alletament matern per als nadons de mares amb VIH positiu.
Té la paraula la Sra. Rosa Maria Alberdi.
LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

No em diguin que estam en contra de res, no em diguin que
el cooperativisme és una entitat que està radicada a la terra, que
du beneficis... Escolti, les altres empreses no? Que n’hi ha
qualcuna que l’hem de perseguir des del punt de vista legal o
del que sigui però, escolti, jo en tenc, de casos de
cooperativisme, on hi ha hagut trampetes per rebre la subvenció
de socis, també hi ha cooperativisme, però no parlam d’açò, no
parlam de les excepcions, parlam de la honestedat dels
empresaris de les Illes Balears, o bé per ser cooperativistes o bé
per ser altre tipus d’empresaris, i a mi em valen tots si donen
feina i donen rendiment.
La productivitat. Escolti, hi ha qualque possibilitat que hi
hagi ocupació sense una activitat productiva?, ja m’explicarà
com, ja m’ho explicarà; vostè és economista, com hi pot haver
ocupació, com hi pot haver...? Home!, si el treball és un factor
de la productivitat, si açò ho sabem a EGB, Sra. Garcia Querol;
sense una activitat productiva, sense crear béns i serveis que

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
passo a explicar les raons que ens han portat a presentar
aquesta proposició no de llei sobre alletament matern per als
nadons de mares amb VIH positiu. Seré breu perquè es tracta
d’una proposició senzilla en el seu contingut i de molt fàcil i
evident justificació. Els arguments seran breus però
contundents, ja que contundent és la realitat de la malaltia de la
sida, contundents són els avenços aconseguits en la terapèutica
que es dóna a les persones que la pateixen, i contundent és el
dret de tots els nadons a gaudir de la millor alimentació
possible, la llet materna.
Començaré parlant de la sida. M’estalviaré fer una llarga
introducció sobre la seva importància ja que sé que tots i totes
vostès en són conscients, i solament recordaré que actualment
la sida és una malaltia que no té cura ni vacuna, i que és
conseqüència de determinades pràctiques de risc, essent per
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tant fonamental la prevenció i la detecció precoç. Això és així,
són tan importants la detecció precoç i la prevenció, perquè els
medicaments antiretrovirals, que són els que es donen a les
persones que estan infectades pel VIH, han demostrat ser molt
efectiu tant en el retard de l’aparició de la malaltia -una cosa és
la infecció i una altra cosa és el desenvolupament de la sida-,
com en l’augment de la supervivència de les persones que la
pateixen.
La infecció per VIH és una qüestió que causa greus
trastorns a la vida de les persones tant per la possible aparició
de la sida i moltes altres malalties associades a la deficiència
immunològica, com pels problemes psicològics, i àdhuc
socials, que en massa ocasions porta aparellats el fet de ser
seropositiu. En el darrer balanç sobre l’epidèmia de la sida
relatiu a l’any 2004 presentat en el mes de març pel Ministeri
de Salut del nostre país, d’Espanya, s’inclouen les següents
dades: en aquest any, en aquest darrer any, s’han diagnosticat
2.034 nous casos de sida al nostre país, dels quals el 23% són
dones i el 77% són homes; aquesta xifra total de nous casos
significa un 10,7% menys que l’any 2003. Com vostès saben
l’aparició de la sida és la conseqüència tardana d’haver estat
infectat pel virus de la immunodeficiència humana, i l’aparició
de la malaltia es produeix, per regla general, diversos anys
després d’haver-se produït la infecció. Naturalment la
disminució en el nombre de casos nous de sida fa deduir que hi
ha menys persones que s’infecten, encara que s’ha d’esperar
perquè es triga molt entre la infecció i l’aparició de la malaltia.
En aquests moments en el nostre país, a Espanya, hi ha més de
71.000 persones diagnosticades amb sida, però encara que la
xifra és molt important el cert és que des del 1996, moment de
l’extensió dels medicaments antiretrovirals, la incidència de
sida ha baixat quasi un 70% en el nostre país; emperò això,
nosaltres continuam essent, Espanya, un dels països amb major
incidència de la sida de l’Europa occidental.
Els avenços en la terapèutica contra el virus de la
immunodeficiència humana també s’han fet notar molt en el
descens de la transmissió de la malaltia de la mare infectada al
seu nadó; vertical, s’anomena aquest contagi, la mare la
transmet al seu fill. Així, de 5.500 casos diagnosticats de sida
a Espanya l’any 93, 87 tenien com a causa la transmissió
vertical, o sigui, de la mare al nen, mentre que l’any passat dels
2034 casos solament 3 van tenir aquesta causa.
Quant a la comunitat autònoma balear la situació de la sida
es pot resumir en les següents dades: el nombre de casos
acumulats des del 1981, que va ser la data en què es va
diagnosticar el primer cas, és de 2.023 persones, de les quals
1.584, o sigui el 78%, són homes, i 439, el 22%, són dones. He
vist a la premsa una dada que no és exactament la que posa la
premsa: nosaltres tenim 36 nins, o sigui, 36 menors de 13 anys
diagnosticats de sida a la nostra comunitat en aquest moment.
Encara que a la nostra comunitat la taxa per milió ha baixat un
20% entre el 2002 i el 2003, o sigui, nosaltres estem fent molts
avanços, també, en aquest moment solament Melilla té la taxa
per milió de casos més aixecada que nosaltres. Tal com he dit
tenim 36 nins i nines diagnosticats de sida, dels quals 34 s’han
infectat per transmissió vertical. És necessari destacar que hem
passat de 5 casos l’any 1995 a no tenir-ne cap l’any 2004. Vull
fer un aclariment en aquest tema de la diagnosi de la sida en els
nins perquè tots els nins que neixen de mares seropositives, o

sigui, que estan infectades pel VIH, neixen amb anticossos,
però això no vol dir de cap manera que desenvolupin la
malaltia, senzillament molts d’ells, la majoria, la immensa
majoria, van eliminant aquests anticossos que han passat durant
l’embaràs i als 18 mesos se sap si estan infectats o no, o si han
aconseguit eliminar tots els seus VIH.
En aquest moment els estudis realitzats als nostres hospitals
demostren que la transmissió de la sida de mare a nen o nena es
dóna en menys de l’1% dels casos si les mares són tractades
preventivament durant l’embaràs. Vull dir que és molt
important la prevenció perquè si les dones quan es queden
embarassades són tractades adequadament, el percentatge
d’infecció dels seus nins baixa a menys de l’1%; si no reben la
corresponent medicació, o sigui, que si no es detecta aquesta
infecció durant l’embaràs, la incidència de la sida en els
nounats s’aixeca fins a un 20 o un 30%.
Tots aquests avenços en la terapèutica antisida han provocat
que cada vegada més dones infectades es decideixin a tenir
fills, donat que la immensa majoria d’ells es negativitzen. Ara
mateix neixen a la nostra comunitat autònoma una mitjana de
15 nins a l’any de mares infectades amb VIH; però el fet d’estar
infectades impedeix que puguin optar per l’alletament matern,
ja que amb llet produirien reinfeccions als nadons.
Jo tampoc no m’estendré massa en parlar de la bondat de
l’alletament matern, ja que la imagino coneguda per totes les
persones presents; solament diré que està demostradament
comprovat que la llet materna proporciona la nutrició ideal per
als nadons ja que, a part del seu valor nutritiu, que de cap
manera no és equiparable a les llets de substitució, té
hormones, factors de creixement, minerals i vitamines de fàcil
absorció; igualment conté substàncies que afavoreixen
l’aparició de l’aparell digestiu i els seus greixos s’ajusten a la
capacitat digestiva del nadó, que no és la mateixa que la de les
persones adultes. En resum, les característiques de la llet
materna, les seves característiques nutricionals que s’adapten
perfectament a les necessitats de l’infant i les seves propietats
immunològiques, que reforcen el sistema immunitari encara
immadur del nounat, la converteixen en el millor aliment
possible. El valor de la llet materna ha assolit tal reconeixement
que tant la UNICEF com l’Organització Mundial de la Salut
vénen protegint, promovent i donant suport a l’alletament
matern i recollint en diversos documents i declaracions els drets
dels nadons a gaudir-ne. Tinc aquí un parell de declaracions
però em sembla que no fa cap falta perquè estic segura que
tothom comparteix la importància d’aquest tipus d’alimentació.
Així doncs aquí, a casa nostra, tenim nenes i nens que seria
desitjable que poguessin gaudir del seu dret a l’alletament
matern, però les circumstàncies de les seves mares, infectades
pel VIH, no els permeten donar el pit. Per sort nosaltres som
l’única comunitat autònoma que compta amb un banc de llet
materna, gestionat per la Fundació Banc de Sang i Teixits, que
ens pot permetre assegurar el compliment d’aquest dret. Aquest
banc de llet materna es va crear a la darrera legislatura, fa
quatre anys, i té com a finalitat fonamental la de rebre i
conservar la llet materna a fi de poder-la facilitar a aquells
nadons que per diferents circumstàncies no poden mamar o que
les seves mares no poden alletar-los. A l’estar integrat dins la
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Fundació Banc de Sang compta amb tots els seus recursos per
acomplir el seu objectiu.
Els deia al començament que aquesta és una proposició no
de llei senzilla i de molt fàcil justificació. Tenim uns nens i
unes nenes amb unes necessitats i uns drets, i tenim el recurs
que ens permet satisfer les necessitats i assegurar el compliment
d’aquest dret. Naturalment no se’ns escapa que si s’accepta
aquesta proposició no de llei la Conselleria de Salut, a través
dels seus experts, haurà de treballar per decidir les condicions
d’aquest alletament, a quins nadons i fins a quina edat se’ls
dóna aquest tipus de servei, i les millors estratègies per
assegurar l’eficàcia del programa. Insisteixo: tenim un recurs
fantàstic que es va posar en marxa durant el pacte de progrés consellera Salom, aprofito per..., exconsellera Salom, diputada
Salom, aprofito per dir-li que és un recurs fantàstic i que s’està
promovent en aquest moment-, i tenim aquesta necessitat.
M’agradaria haver-los convençut de la importància de votar a
favor de la nostra proposició.
Moltes gràcies.
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari
Popular ha presentat una esmena de modificació, RGE núm.
2900/05. Per defensar aquesta esmena té la paraula el diputat
Hble. Sr. Miquel Munar.
EL SR. MUNAR I CARDELL:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
voldria fer dos preàmbuls. Un de benvinguda i felicitació a la
Sra. Salom, perquè sens dubte ella va ser l’ànima mater
d’aquest principi que ens enorgulleix, ser l’única comunitat
d’Espanya que en aquesta moments té aquest banc; a mi mai no
m’ha molestat fer aquestes lloances fins i tot als opositors
perquè crec que és de bon gust, però sobretot és de justícia. I
quan parl de justícia em ve bé parlar-ne perquè moltes vegades
últimament, dins política, em recorden quan vàrem començar
el món del benestar social, ara fa 20 anys, que sempre se’ns
deia que s’havia de substituir la paraula caritat per la paraula
justícia, i últimament jo tenc la sensació, quan hem de pactar
coses amb Madrid, que estam parlant de caritat, anam a
demanar-los per favor que ens donin allò que és nostre. I
llavors, clar, arrel de tot això se’ns planteja una iniciativa, que
indiscutiblement se li haurà de donar suport, qui es pot negar a
una qüestió tan evident com aquesta?
La meva opinió és que els polítics, a més, estam per fer allò
que es diu pedagogia social. Avui ja ningú no discuteix la
importància del banc de sang; des que el doctor Cabrer va
posar en marxa allò dels teixits amb el Sr. Carreras en el seu
moment avui ningú no discuteix un banc de teixits; la Sra.
Salom va tenir el bon gust de fer aquesta iniciativa de banc de
llet materna i nosaltres tenim l’obligació -per això ens han
elegit els ciutadans- de fer aquest circuit de pedagogia social
per aconseguir que això sigui el que substitueixi la dida, que és
una paraula molt maca mallorquina, perquè a la societat rural
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aquest problema el tenia resolt amb les dides, el que eren els
germans de llet i les mares de llet, que si hi havia una persona
que no podia alletar un infant sortia la dida. La societat
industrial ha avançat en moltes coses però en altres havíem anat
enrere, i una d’elles és que hi ha infants que neixen i tenen
problemes d’alimentació i no tenen la figura de la dida, i en
aquest cas el banc de llet la substituiria.
Vull aprofitar en aquest cas també per felicitar les
aportacions absolutament incommensurables que han fet
l’Associació Balear d’Alletament Matern i l’Associació
Pronins, que jo crec que fan aquesta feina que nosaltres no
podem fer més que continuar i facilitar.
En què voldria fer èmfasi? Voldria fer èmfasi en el fet que
vostè s’ha centrat en el tema exclusiu dels nins de mares VIH,
que a mi em pareix absolutament extraordinari i que se li ha de
donar suport, sense cap dubte. Però, clar, la meva deformació
com a metge em fa plantejar que podríem pujar un escaló més
i anar-nos-en a allò que ja avui en dia els protocols europeus de
medicina ja parlen, dels nins de baix pes, és a dir, tots els nins
que neixen per sota dels 1.500 grams són candidats, si no
poden ser alletats per sa mare, a fer-ho a través de tal. Vostè ha
esmentat molt correctament, Sra. Alberdi, els avantatges d’un
alletament matern, que ja tampoc ningú no discuteix, des de la
mineralització, s’han fet uns estudis que vostè coneix
perfectament que diuen que els infants que són nascuts i alletats
amb llet materna tenen moltes més possibilitats, fins i tot a
nivell cognitiu, amb estudis absolutament fiables. Per tant
estam centrats, estam totalment d’acord amb el plantejament,
i per tant en el que sí voldria fer èmfasi és en la possibilitat que
arribéssim a un pacte perquè vostè és una persona seriosa i sap
que això té una finançació, i que aquesta finançació és cara.
Però a més jo li he fet una esmena, que és la que tenc
obligació de defensar, perquè nosaltres en aquesta comunitat,
per la llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut,
tenim la possibilitat de ser un centre de referència per a l’Estat
espanyol; vendria a ser com l’economat de tot l’Estat, atès que
som la primera comunitat que té un banc de llet, número 1.
Número 2, com que la llei ens permet, a Canàries i a Balears,
ser centres de referència, en aquesta esmena meva els plantej la
possibilitat que ens unim per plantejar al Ministeri de Sanitat
que ens elegeixin com a centre de referència per a l’Estat
espanyol. Jo crec que això seria un gest que donaria el lloc que
es mereix a aquesta comunitat per la feina que va començar la
Sra. Salom i que a nosaltres ens agradaria que arribàssim al cap
damunt, que ja seria ser centre de referència per a tot l’Estat.
Això és la meva esmena en concret i, in voce, li faig una
proposta per substituir a la seva proposició no de llei, quan diu
en el segon apartat que sigui finançat per la Conselleria de
Salut, substituir la Conselleria de Salut per fons públics. Si
vostè ens accepta això, que jo crec que no té més importància
que la d’assegurar el més important, que és que els nins que
neixen amb baix pes o que tenen qualsevol de les malalties, des
de gastroenteritis aguda a rotavirus persistent, mala absorció
intestinal, diarrees perllongades, fallides de medro,
hipogalàcties, dèficits d’immunoglobulina A, infeccions de
repetició, etc., etc., tots aquests puguin ser candidats a ser
tractats mitjançant aquest banc de llet, el que seria una dida
autonòmica.
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Per tant, si vostè m’accepta això nosaltres estarem encantats
de votar afirmativament i esper que ens aprovin la nostra
aportació. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Tenen la paraula els grups que
no hagin presentats esmenes. I en primer lloc en nom del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds té la paraula el Sr.
Miquel Rosselló i Del Rosal.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Senzillament prenc la paraula per donar el nostre suport com a
grup a la proposició no de llei presentada pel Grup Socialista
i que sense cap dubte consideram que no requereix dedicar
molts d’esforços per donar-li suport perquè per ella mateixa
queda claríssima la seva importància. Seria lamentable que per
una discussió de finançament, que no té res a veure amb aquest
tema, el Partit Popular impedís que això s’aprovés per
unanimitat.
Res més. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
PSM -Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé molt breument perquè les
explicacions que s’han donat aquí crec que són suficients i
bastarien per dir que sí. Evidentment és un fet comprovat que
l’alletament matern és el millor aliment que se pot donar als
nadons, ja que s’adapta en cada moment a les seves necessitats,
però que aquelles mares que pateixen la malaltia de la sida no
poden oferir el seu aliment als fills per la probabilitat de
transmetre la malaltia. La mateixa Conselleria de Salut, que per
una banda fa campanya dels avantatges de l’alletament matern,
ha de dir a aquestes mares que elles no poden fer això. Per tant,
crec que estaria bé que se fes responsable de què els seus
nadons poguessin gaudir d’aquest aliment.
Avui tenim la possibilitat d’aprovar mitjançant aquesta
proposició no de llei que tots els nadons se puguin beneficiar
de l’alimentació materna. I des del PSM , evidentment, hi
donarem suport i hi donarem suport així com està a la
proposició no de llei, o amb l’esmena que hi ha presentat el
Partit Popular. Una esmena que no acabam d’entendre..., sí que
ho entenem, però que segurament no seria objecte del debat
d’avui, perquè aquesta sensació que ha dit que té el Sr. Munar
de quan se’n va a M adrid pareix que demana caritat, n’hi ha
d’altres que fa molts d’anys que la tenim en aquesta sensació,
no només els darrers anys. Per tant, avui el que realment
important és garantir que els nadons de mares seropositives
puguin gaudir de tots els avantatges de l’alletament matern i
que el cost no hagi de ser finançat per aquestes mares, ni per les
seves famílies.

Per tant, nosaltres hi donarem suport. El que ens preocupa
és que si substituïm conselleria per fons públics i no queda ben
clar d’on surten aquests fons públics, estiguem anys esperant a
decidir qui els aportarà. Per tant, sí que demanaríem un esforç
per decidir que mentre no arribin d’una altra banda les posi la
conselleria, però que ja sigui possible que aquests fons públics
la setmana que ve, si hi ha un acord, aquests nadons puguin
tenir aquests aliments.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. D’acord amb l’article 165.2
aquesta presidència ofereix la possibilitat d’un petit recés per
posar-se d’acord, vista la importància del tema.
Per 5 minuts s’aixeca la sessió.
(Pausa)
LA SRA. ALBERDI I CASTELL:
Per aclarir, en primer lloc, que no acceptarem l’esmena de
modificació que ens ha presentat el Partit Popular. Sí
acceptaríem, estam molt disposats i havíem entès que això era
el que havíem quedat, pactar la modificació d’aquest segon
punt, però com que la modificació d’aquest segon punt va
annexada a fer una esmena que llavors seria d’addició d’un
tercer punt, aquest tercer punt no l’acceptem. De totes maneres
a nosaltres no ens importa que posi: “sigui finançat amb fons
públics” en el segon punt. Per tant, aquesta sí la podríem
admetre completament.
I ara bé, ha arribat de veritat saber si aquí el que volem és
garantir o no un dret, que els nins de les mares amb VIH rebin
la millor alimentació possible. He d’agrair als grups que han
donat suport a aquesta proposició i he d’agrair molt al Sr.
Munar que hagi compartit tots els arguments que sostenen
aquesta proposició. El que estam discutint ara és si per un
problema de finançament nosaltres no volem reconèixer un dret
que tenen els nostres nins. És d’això que estam parlant, no
estam parlant d’una altra cosa. No tinc massa coses a dir, més
que aquesta cosa clara, que hi ha arguments justificadíssims
que demostren que els nens tenen aquest dret i que nosaltres
estem en condicions de, perquè governem i tenim les
transferències fetes, el Govern del Partit Popular, poder
garantir aquest dret.
De totes maneres ens alegra moltíssim que mitjançant la
nostra proposició no de llei no només hagi sortit aquest tema,
s’hagi debatut i haguem estat d’acord en els arguments que
sostenen aquesta proposició, sinó que això hagi servit perquè
aquest banc de llet que teníem una miqueta congelat, però que
és un recurs molt important, s’hagi promogut i li estiguem
donant aire. Nosaltres volem dir que donarem suport a tota
iniciativa que tengui a veure amb el desenvolupament d’aquest
servei i en aquests moments el que ens interessa és posar de
manifest que mitjançant la nostra proposició hem destacat que
hi ha un dret, rebre la millor alimentació per part dels nostres
nadons i hem posat de manifest que comptem per fer-ho amb
un excelAlent recurs, es tracta de decidir ara si volem o no
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garantir aquest dret per part del Partit Popular i del Govern que
el sosté.
Moltes gràcies.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
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Socialista, relativa a modificació de la Llei 18/2001, de 19
de desembre, de parelles estables.
A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia i que
correspon al debat de presa en consideració de la proposició de
llei 7174/04, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei 18/2001, de 19 de desembre,
de parelles estables. Per favor, pregaria un poquet de silenci.
Té la paraula la Sra. Aina Rado.

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Sí Sr. Nadal?
LA SRA. RADO I FERRANDO:
EL SR. NADAL I BUADES:
Per veure si hi podria haver votació separada dels dos
punts.
EL SR. PRESIDENT:
Per part de la Sra. Ponent ens ha dit que no. Per tant, s’ha
de votar tot en un sol bloc.
Per tant, senyores i senyors diputats, si vostès volen, ens
podem preparar per la votació..., perdó, sí Sr. Munar?

Senyores diputades, senyors diputats. Voldria començar
aquesta intervenció llegint un article de la Declaració dels Drets
dels Nins i Nines, aprovat per l’ONU l’any 1954 i que diu així:
“els menors gaudiran d’una protecció especial, disposaran
d’oportunitats i serveis, procurant per llei i per altres medis que
es puguin desenvolupar física, mental, moral i socialment de
manera saludable i normal, així com en condicions de llibertat
i dignitat. Quan es promoguin lleis la consideració fonamental
que es tendrà en compte serà l’interès superior del menor”. I
això precisament és el que pretén el Grup Socialista en la
presentació d’aquesta proposició de llei de modificació de la
Llei de parelles estables, protegir l’interès superior del menor.

EL SR. MUNAR I CARDELL:
Gràcies, Sr. President. És que he de justificar el canvi que
ha tengut el Grup Popular, perquè hi havia hagut un pacte i era
que se’ns acceptava la nostra esmena a canvi de substituir els
fons públics. Nosaltres demanaríem per favor que se
plantejassin almanco la votació separada, perquè nosaltres
estam absolutament a favor, com he esmentat allà dalt, de què
els VIH siguin subsidiaris d’aquest servei. Ara el segon punt...,
per tant...
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Munar. La Sra. Alberdi té la paraula.
LA SRA. ALBERDI I CASTELL:
Sr. President, aquí el que estam discutint és si un dret ha
d’estar condicionat..., perquè no estam parlant d’una gran
quantitat de diners, estam parlant, posant que sigui així, de
150.000 pessetes per nin i estam parlant de 15 nins a l’any, que
ni tan sols tots haurien de tenir aquest servei. O sigui que estam
parlant d’unes xifres ridícules per al nostre pressupost. Per tant,
votar separadament vol dir no votar el compliment d’aquest
dret que és el que estam proposant nosaltres.
Només volia dir això.
EL SR. PRESIDENT:
Bé, escoltada la Sra. Alberdi passam a votació.
23 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Per tant, queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.
IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 7174/04, presentada pel Grup Parlamentari

En primer lloc i prioritàriament creim que és necessari
protegir i donar màxima seguretat en tots els aspectes als
infants adoptats, però també reconèixer tots els drets a les
parelles estables, reconegudes per la llei d’aquesta comunitat
autònoma, independentment de la seva orientació sexual. La
societat ha sofert canvis en els darrers anys que fan que moltes
situacions impensables no fa tant de temps, avui són una realitat
acceptada per tothom. Avui ja no podem parlar de família, sinó
que hem de parlar de tipus de famílies. Famílies monoparentals,
famílies formades per un pare i una mare, famílies formades per
dos pares i també famílies formades per dues mares i amb
moltes d’aquestes famílies hi conviuen menors en alguns casos
adoptats. Estaran d’acord amb mi les senyores i senyors
diputats que els poders públics tenen el deure de proporcionar
a aquests infants adoptats tota la protecció que sigui possible.
Per això, perquè sigui una realitat de la nostra comunitat, és
necessari que aquest Parlament modifiqui la Llei de parelles
estables, tal com proposam avui, afegint un nou article que
especificaria que: “els membres de les parelles estables podran
adoptar infants de forma conjunta en igualtat de drets i deures
que les unides per matrimoni civil”.
Senyores i senyors, des de sempre s’ha permès l’adopció
per part de persones individuals, tan homes com dones, sense
tenir en compte la seva orientació sexual. Sempre i com no pot
ser d’altra manera, una vegada avaluats per part de les
administracions competents. Quan aquestes administracions els
han declarat idonis, o sigui que reuneixen les condicions
necessàries per poder optar a l’adopció. Aquestes persones,
gais o lesbianes, conviuen amb les seves parelles i també amb
fills adoptats i és per això que estam convençuts de la necessitat
de permetre l’adopció conjunta, ja que el certificat d’idoneïtat
ha de ser exigit als dos membres de la parella i no sols a un
d’ells, tal com es fa a les parelles en els processos que
segueixen les parelles heterosexuals. A més, de què les
obligacions de protegir els menors, educar-los i assistir-los s’ha
d’estendre als dos membres de la parella adults i no sols a un
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d’ells, com passa en aquests moments. No crec que ningú pugui
negar q ue aq uesta pro p o sició de llei augm enta
considerablement la protecció dels menors adoptats, en un
entorn familiar inexistent fa un temps, però cada dia més
freqüent dins el nostre context social. En aquests moments ni
l’evolució de la societat, ni la Constitució, ni el dret europeu
justifiquen exclusions de la possibilitat d’adoptar basant-se en
l’orientació sexual.
En aquest sentit algú pot argumentar que no hi ha prou
estudis que garanteixin que aquesta adopció per part de parelles
homosexuals no tengui efectes negatius per als infants. Jo no sé
si hi ha prou estudis, no sé si basten, no sé si se n’han de fer
més, tampoc sé quants serien necessaris per fer canviar
d’opinió aquestes persones, però el que sí sé és que tots els
estudis que s’han fet i amb els quals tota la comunitat científica
hi està d’acord, és que per al creixement integral d’una ésser
humà és absolutament imprescindible viure en un entorn en el
que se proporcioni al menor afectivitat, seguretat i amor. No hi
crec que hi hagi cap diputat o diputada d’aquesta cambra que
pugui afirmar que els homosexuals, pel fet de ser-ho, no poden
proporcionar a aquests nins aquesta afectivitat. Els infants
tenen dret a un entorn segur i saludable, allà on se’ls asseguri
l’amor com hem dit abans i aquest dret que passa per sobre de
qualsevol altre no depèn del sexe, ni de l’orientació sexual. El
fet de ser bon pare o el fet de ser bona mare no és una qüestió
de sexualitat, senyores i senyors, sinó que és una qüestió de la
naturalesa humana.
Però ja se parla d’estudis, els estudis que hi ha fets i n’hi ha
molts a diversos llocs del món, també al nostre país, com el de
la Facultat de Psicologia Evolutiva de la Universitat de Sevilla
que ha fet un seguiment de les dinàmiques familiars de vida
quotidiana i desenvolupament infantil dins d’aquest tipus de
famílies que anomena homoparentals, conclou que els valors
centrals de l’educació en el si d’aquestes famílies és el respecte
i la tolerància, així com alts nivells d’efecte i comunicació i per
altra banda, nivells molt baixos de conflictivitat. També
l’Acadèmia Americana de Pediatria obté resultats molt
semblants dins els seus estudis. Diu textualment també
l’informe de la secció de psiquiatria infantil de l’Associació
Espanyola de Pediatria, els ho llegiré textualment: “el desarollo
psicosocial de los niños adoptados y criados en el seno de
familias homoparentales adquieren niveles connitivos de
habilidades, competencias sociales, de relación con otros
chicos, personas adultas y de identidad sexual que son
totalmente equiparables con los niños que se educan y
desarrollan en familias de corte heterosexual convencional”.
I conclou: “esta es la evidencia científica basada en pruebas,
lo demás son creencias y donde prima a juicio a priori está
ausente el análisis científico” i que jo crec que és el que tots
hem d’anar a cercar. També i per abundar una mica més en
aquest tema dels informes i opinions ha expressat la seva opinió
favorable una persona tan coneguda per tots els membres
d’aquesta cambra com és l’exdefensor del M enor de la
comunitat de Madrid, Javier Urra i com saben vostès en aquests
moment és assessor de la UNICEF. Podríem continuar en altres
persones, com també pot ser el Defensor del Menor
d’Andalusia i altres personalitats i tècnics en aquestes
qüestions.

Però bé, com hem dit abans, opinions d’experts n’hi ha
moltes, però també segurament és important escoltar l’opinió
dels ciutadans, que una vegada més mostren una maduresa que
a vegades ens fa falta als qui els representam. I per exemple,
segons una recent enquesta de Gallup, el 54,1% de la població
es mostra favorable a l’adopció per part de parelles
homosexuals. S’ha de dir que les dones són les que manifesten
una opinió més favorable amb un 61,2 i estaran d’acord amb mi
que les dones alguna cosa saben de criar criatures i de la seva
atenció. I per abundar més en aquest tema, dir que entre els
joves el resultats és de 3 de cada 4 que tenen una opinió
favorable. I això també ens indica cap on va aquesta societat
nostra, cap on camina. Crec que les dades i els arguments
parlen per si mateixes i per tant, no creim que hi hagi cap raó
ètica legal, jurídica o de cap tipus per negar l’adopció a un
sector important de la societat, les parelles estables
homosexuals que en molts de casos estan disposades a donar el
seu amor i el seu suport a un infant que pot ser que d’altra
manera continuï dins una institució. I les institucions senyores
i senyors, per bones que siguin, no són el lloc idoni perquè hi
creixin i es desenvolupin els infants. Els que no han tengut la
fortuna de ser adoptats, passen massa sovint de la institució de
protecció a la institució de reforma i em poden ben creure que
la que els parla sap del que està parlant, valgui la redundància.
És per això que es fa difícil entendre que algú es pugui oposar
a un dret fonamental que tenen els menors, com és el de créixer
dins el si d’una família amb efecte i tendresa i també els gais i
lesbianes perquè són ciutadans de ple dret i per això tenen el
dret, no a adoptar, no és això el que nosaltres deim, sinó ser
avaluats en les mateixes condicions de les parelles
heterosexuals.
Hem de mirar de cara a les noves realitats socials per tal
d’assegurar la protecció afectiva dels interessos de tots els
membres de la societat i especialment dels més febles, però
també de colAlectius com el d’homosexuals perquè no siguin
ciutadans de segona. Ho han fet ja països com Anglaterra,
Holanda, Suècia, encara que no fa falta que anem a cercar tan
enfora. En el nostre país diferents comunitats autònomes, País
Basc, Navarra, Aragó i molt recentment Catalunya, totes elles
amb majories polítiques diferents en els seus parlaments així ho
han fet. La proposta de modificació que presentam permet a la
criatura adoptada tenir dos pares o dues mares, dues persones
i no sols una que es faran responsables d’ella, perquè han
pensat vostès senyores i senyors diputats què passa o què pot
passar en un moment determinat amb una criatura adoptada per
una persona individualment i que aquesta conviu amb una
parella, si es mor l’adoptant d’aquest menor. Aquest menor ha
de tornar a una institució? Se l’ha de privar de l’afecte d’una de
les persones amb les quals ha conviscut? Creu algú,
sincerament, que això és protegir els drets dels nins i de les
nines?
Els nins i les nines, lliures com són i sense prejudicis dels
adults, poden comprendre que hi ha diferents formes d’amor,
diferents formes d’estimar i diferents formes de famílies, el que
no poden entendre, senyores diputades i senyors diputats, i per
això és perquè demanam el vot favorable a aquesta proposició,
el que no poden entendre, deia, és l’absència d’aquest amor i és
l’absència d’aquesta família.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Intervencions dels grups en
torn a favor de la proposició de llei. En primer lloc, PSM Entesa Nacionalista, Esquerra Unida i els Verds.
EL SR. RAMON I JUAN:
Gràcies, Sr. President. Per fer aquest torn d’intervenció,
breument, perquè jo pens que la Sra. Rado ha explicat
claríssimament quina és la situació, els motius que la duen a
presentar aquesta proposició de llei; de llei que modifica una
llei recent, una llei que en si mateixa jo crec que va ser una
passa endavant important quan es va aprovar a l’època que
aquesta comunitat era governada pel pacte de progrés; una llei
de parelles de fet que, tot i ser una passa endavant molt
important, tots els que votàrem a favor en aquell moment
també, reconeixíem que era insuficient, perquè no s’havia
aconseguit en aquests moments una majoria política suficient
perquè es completàs amb el reconeixement del dret de
l’adopció per les parelles de fet.
Jo crec que ara no ha passat massa temps, però les qüestions
en aquest tema, els canvis socials són molt accelerats, els
canvis d’opinió són ràpids; com ha dit la Sra. Rado, les
enquestes demostren que hi ha una majoria social avui en dia,
cosa que segurament fa deu anys era bastant impensable, una
majoria social àmplia, que està a favor d’aquesta adopció
també per les parelles homosexuals. I creim nosaltres que ha
arribat el moment que aquesta mancança que hi havia a la Llei
de parelles de fet, aquesta que no va ser possible incloure en el
seu moment, es resolgui.
Jo esper sincerament que des de les forces polítiques que en
el seu moment varen fer inviable que la llei sortís ja tenint
resolt el tema de l’adopció, que recapacitin en aquests moments
i que no posin obstacles. És una qüestió que no només és justa,
que jo pens que és absolutament justa, sinó que va amb les
tendències actuals. Si ja hi ha diverses comunitats autònomes
que ho han regulat així, si en el Congrés dels Diputats ara ja no
es parla de parelles de fet com es va parlar la legislatura
passada, molt diverses vegades i mai va anar endavant perquè
hi havia una majoria conservadora que s’hi va oposar, ara ja en
el Congrés dels Diputats es parla no de parelles de fet, sinó que
es parla de matrimonis, de matrimonis entre homosexuals. Si
tot això va en aquest sentit, pensam que ara mateix, a pesar que
la llei és molt recent és un absolut anacronisme el fet que no
inclogui la possibilitat d’adopció.
I per tant, ja dic, no només el nostre grup dóna suport
absolutament convençuts que això és una millora que completa
la nostra llei de parelles estables, sinó que demanaríem que en
aquest tema no hi hagi grups, jo crec que seria un error per la
seva part, que s’hi oposin. Aquesta, ho he dit qualque altra
ocasió, és una qüestió que es produeix un canvi social molt
important que ve des de la pròpia societat, des de les
organitzacions de gays i lesbianes que han fet una feina
impressionant, i jo crec que no és una qüestió tant de
confrontació política, de divisions entre esquerra i dreta, perquè
partits de dretes europeus no tenen tampoc inconvenient a
regular aquestes qüestions. I sincerament, m’agradaria que aquí
no fos un tema de confrontació, que ens posàssim d’acord i que
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resolguéssim aquest problema, en el qual va néixer la Llei de
parelles estables que, per altra banda, crec que va ser un pas
endavant molt important en el seu moment.
Moltes gràcies, Sr. President.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ramon. Per part del PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. L’adopció és i ha de ser un acte de generositat, un acte
de generositat que garanteixi a tots els infants el dret a tenir una
família. La famílies és, des de fa temps, un dels principals
nuclis de la societat i hi juga un paper molt rellevant i l’adopció
fa possible que infants que no en tenien puguin tenir una
família.
La societat ha experimentat nombrosos canvis i també s’han
produït modificacions importants a les estructures familiars i a
les relacions en el si de les famílies. Els canvis en les
estructures familiars ni són deguts ni es poden associar a
disfuncions de la societat; els canvis en les estructures familiars
són només la conseqüència de la transformació de la mateixa
societat i la legislació s’ha d’adaptar als canvis socials i ha de
garantir el dret constitucional que tenen totes les persones a no
ser discriminades.
Actualment existeixen diferents models o estructures
familiars que responen al dret de les persones, homes i dones,
a constituir nuclis efectius i de convivència, i tots els models
mereixen el mateix respecte, la mateixa protecció i el mateix
reconeixement. La Llei 18/2001, de parelles estables, va
suposar un avanç en el reconeixement a aquests diferents
models familiars, però en aquell moment no va ser possible
introduir el que avui ens proposa el Grup Parlamentari
Socialista amb l’addició d’aquest nou article.
Des del PSM saludam la iniciativa i li donarem suport i li
donarem suport per dos motius: en primer lloc, perquè amb
l’addició d’aquest nou article podem donar compliment a
aquest dret constitucional a la igualtat, el dret de tota persona
a no ser discriminada per motius de raça, de sexe o de religió,
com molt bé diu l’exposició de motius de la proposició de llei.
I en segon lloc li donarem motiu, perquè aprovant aquesta
proposició de llei acabarem amb una contradicció que té un cert
caire d’hipocresia; amb aquest nou article no s’obliga cap
parella, sigui heterosexual o homosexual, a adoptar infants;
amb aquest nou article només es dóna la possibilitat de si ho
volen fer ho puguin fer en igualtat de condicions, en igualtat de
drets i en igualtat de deures que les parelles casades. Les
parelles estables que vulguin adoptar hauran de seguir el mateix
procés d’idoneïtat que les parelles casades; per tant, amb
l’aprovació d’aquesta proposició de llei s’elimina la
discriminació que pateixen algunes parelles.
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Però d’altra banda es dóna un fet més freqüent del que
alguns volen fer veure: és un fet que persones adultes
homosexuals adopten infants a títol individual; fins i tot es dóna
el fet que aquestes persones que adopten a títol individual viuen
en relació de parella estable amb una altra persona del mateix
sexe, i això significa que a la pràctica hi ha parelles
homosexuals que adopten infants; només és que no apareixen
al llibre de família. Per tant, amb l’aprovació d’aquesta
proposició de llei s’elimina també aquesta contradicció o
aquesta hipocresia, i es treu a la llum la realitat que tothom
coneix i que l’Administració de moment fa com qui no ho veu,
la mateixa administració que té actuacions contradictòries: per
una banda no és possible legalment que una parella
homosexual, com a parella, pugui adoptar, i en canvi sí que pot
tenir infants en acollida; de fet la mateixa administració que no
permet a parelles homosexuals que puguin adoptar sí que els
permet, sí que fa possible que infants amb problemes de salut
que no tenen una família, alguns d’ells greument afectats per
malalties o discapacitats, siguin acollits per parelles
homosexuals. Hi ha parelles homosexuals que en un acte de
generositat molt més gran encara que el d’adoptar fan possible
que certs infants que ho passen molt malament tenguin dret,
puguin exercir el seu dret a viure en família, a tenir una família
que els alimenta, que els cuida i sobretot els estima. Aquestes
parelles fan possible que els infants tenguin una família real
però no legal, l’Administració no els permet tenir llibre de
família.
Per tant donam suport a la proposició de llei que ha
presentat el Grup Socialista, donam suport al principi
constitucional d’igualtat davant la llei, d’igualtat dels adults
que adopten i d’igualtat dels infants a ser adoptats.
Per a l’educació i el desenvolupament harmònic dels infants
allò realment important és que creixin i es desenvolupin en un
ambient on se sentin estimats i volguts, i quan una parella
decideix adoptar és perquè està disposada a proporcionar
aquest ambient. La qüestió no és l’orientació sexual de la
parella que vol adoptar, sinó la garantia d’idoneïtat per a
l’adopció, i això està suficientment garantit per la legislació
vigent. Així avui, si aprovam la modificació de la Llei de
parelles estables, donarem compliment a un dret constitucional
a adults i a infants.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Intervencions dels grups
parlamentaris en torn en contra de la proposició; per tant té la
paraula, pel Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
diputada Sra. Rado ha començat la seva intervenció dient que
es tractava de mirar per l’interès superior del menor, i
efectivament d’això es tracta. El tema que avui tractam és un
tema especialment delicat i sensible i d’una profunditat jurídica
i humana que pot ser no haguem avaluat correctament: l’interès
superior del menor, ens ha dit.

Es presenta avui aquí, en aquesta cambra, una proposició de
llei per modificar la Llei 18/2001, de parelles estables, que
vàrem aprovar en aquest parlament, i la modificació proposada
tracta únicament d’afegir un article que permeti l’adopció
d’infants per part de les parelles estables en igualtat de
condicions que els matrimonis civils. D’entrada, i per eliminar
adjectius innecessaris, hem de dir que tots els matrimonis
celebrats a Espanya a efectes legals són matrimonis civils, que
poden tenir una forma religiosa o civil; pensam que és
important deixar clar aquest extrem, ja que així eliminarem
qualsevol temptació d’afegir al debat aspectes religiosos que no
vénen al cas o que, en tot cas, han de formar part de les
conviccions íntimes de cada un dels diputats d’aquesta cambra.
Efectivament, la figura de les parelles estables com a forma
de convivència entre dues persones és cada dia més habituals.
Aquesta forma de convivència, certament, està per damunt de
l’orientació sexual dels seus components, i poc a poc s’està
aconseguint una regulació adient a aquesta nova realitat, tant a
nivell autonòmic com a nivell estatal. L’objectiu d’aquest
procés normatiu, també de la Llei 18/2001 que avui es proposa
modificar, és anar caminant cap a aquesta equiparació entre la
figura de la parella estable i les unions matrimonials tant pel
que fa als drets com als deures de les parts. Efectivament
qüestions com el règim econòmic, el règim fiscal, el règim
successori o moltes d’altres matèries han estat regulades amb
un criteri equiparador entre les parelles estables i els
matrimonis, i des d’Unió Mallorquina sempre hem estat a favor
d’aquest procés d’equiparació dels drets i deures, com ho
vàrem demostrar a la votació de la Llei 18/2001, i ho vull
repetir perquè quedi ben clar: a Unió M allorquina estam
totalment a favor de l’equiparació dels drets i deures tant de les
parelles estables com dels matrimonis.
No entrarem a analitzar en aquest moment si una parella
estable pot ser plenament assumida com a matrimoni, ja que
aquest és un debat jurídic d’enorme complexitat interpretativa
que mereixeria, probablement, debats monogràfics, i insistesc
que únicament m’estic referint als termes estrictament jurídics,
sense ni tan sols voler apuntar qüestions purament morals o
religioses que també podrien ser objecte de debats
monogràfics.
Però una cosa està clara, a pesar de l’enorme complexitat
jurídica de la situació, i ho ha dit la portaveu del Grup
Socialista: l’adopció no és un dret dels adults, siguin parella
estable o matrimoni, o família monoparental; el que ha de
regular és l’interès superior del menor. No estam parlant del
dret de dos adults que siguin parella, de dos adults que siguin
matrimoni o d’una família monoparental, que també avui en dia
es dóna, estam parlant del dret que té el nin, del dret que té tot
nin o nina a ser adoptat. No és en absolut una qüestió que pugui
ser afegida a la Llei de parelles estables del 2001 a través d’una
proposició de llei de modificació, perquè no correspon a
aquesta llei decidir si les parelles estables tenen o no tenen dret
a adoptar infants; allò important és que els infants tenen dret a
l’adopció per pares adoptius que siguin idonis.
La regulació del matrimoni que es fa en el Codi Civil, en el
Codi Civil a nivell de l’Estat espanyol, tampoc no cita el dret
dels pares a l’adopció; tenen una ubicació dins el Codi Civil
absolutament distinta a un altre indret; el dret a l’adopció, el
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dret a la tutela és un dret que tenen els nins i les nines, no és un
dret que tenen els pares, i això té un motiu, per a nosaltres
inqüestionable: el dret a l’adopció, a l’acolliment, a la tutela o
a qualsevol altra figura de protecció és sempre i en tot moment
un dret del menor. Plantejar si les parelles estables són,
independentment de la seva orientació sexual, parelles idònies
per adoptar és, sense cap dubte, un debat interessant, però és un
debat interessant en la mesura en què això que es discuteix és
la idoneïtat per donar compliment efectiu i satisfactori al dret
del menor a tenir una família, de créixer en un entorn
d’efectivitat, amb les mateixes oportunitats d’integració social
que qualsevol altre menor; en definitiva, el que podríem definir
és com el dret del menor a ser feliç. Per tant no es tracta de
debatre si una parella estable, si un matrimoni, si una parella
estable heterosexual o homosexual té el dret o no d’adoptar; es
tracta de decidir, segons les paraules de la portaveu del Grup
Socialista, en funció de l’interès superior del menor.

Sincerament crec que estam fent realment un teatre, estam
fent un paripé, per no dir-ho d’una altra manera. Però si vostès
mateixos, el seu grup a Madrid, està en tràmit parlamentari
l’aprovació de la nova llei de la modificació del Codi Civil, allà
on vostès han decidit, el Sr. Zapatero i tot el seu equip han
decidit acceptar els matrimonis de les persones homosexuals i
hi entra també l’adopció. Què hem de fer ara aquí nosaltres?,
què hem de fer si d’aquí a un parell de dies, un parell de mesos,
tendrem aquesta llei aprovada? Què vol fer vostè?, què volen
fer vostès, senyors del PSOE, amb aquesta proposta?, de qui
se’n volen riure?, quin paripé volen fer?, què hi tenen a
guanyar, amb aquesta història? Realment és sorprenent...

De fet, la resposta és molt senzilla: una parella estable o un
matrimoni no tenen dret a adoptar, perquè el que té dret a ser
adoptat és el menor, i aquesta és l’òptica que hem perdut des
del principi en aquesta qüestió. Si no tenim capacitat per
recuperar la perspectiva correcta mai no donarem una resposta
satisfactòria a aquest problema. Per tant des d’Unió
Mallorquina votarem en contra de l’admissió a tràmit d’aquesta
proposició de llei en la mesura que entenem que allò que es vol
atorgar és un dret d’adopció a les parelles estables, quan els
titulars legítims del dret a l’adopció, els únics titulars d’aquest
dret a l’adopció, d’aquest dret a la felicitat són els menors.

Mirin, senyors diputats, tal vegada la diferència entre vostès
i nosaltres, entre els grups d’esquerres i un grup centrat com és
el Partit Popular, és que nosaltres ens presentam davant la
societat de les nostres illes com un partit cohesionat, un partit
amb un discurs coherent i un discurs responsable; sí, senyors,
un discurs coherent i responsable fruit d’un procés permanent
de reflexió i d’un procés permanent també de revisió. Des del
Grup Parlamentari Popular respectam la llibertat personal en
l’exercici de les decisions relacionades amb la sexualitat de
cada persona, però tenim també claríssim que no podem deixar
de costat l’interès general de la societat en el seu conjunt. Els
drets de les persones homosexuals ens preocupen a tots, i en
una societat plural com la nostra ningú no es pot atribuir en
exclusiva la seva representació, perquè tots els que som aquí,
tots, els representam.

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Carme Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Fantàstic, Sra. Rado, realment extraordinari. Resulta estrany,
per no dir-ho d’una altra manera, que justament vostès i que
justament vostè des del PSOE duguin avui aquesta modificació
a una llei que vostès mateixos varen crear l’any 2001; una llei
de la qual tot eren lloances, una llei de la qual la mateixa Sra.
Caro, la consellera en aquell moment de Benestar Social i la
seva autora, no va tenir cap problema a l’hora de definir-la com
“una llei que crea un marc normatiu que acabarà amb la
discriminació de les parelles que han optat per un model de
convivència diferent al matrimoni”, en paraules de la Sra. Caro.
En què quedam? Tot el que vostè ha comentat, Sra. Rado,
tot el que vostè ha comentat, no era exactament igual fa quatre
anys? Tots aquests informes que vostè ens ha llegit, no eren
exactament iguals fa quatre anys? Crec que no han canviat tant
les coses en aquests quatre anys perquè realment entrin ara
aquestes presses i aquesta urgència. Tal vegada ens haurien de
dir per què no ho varen poder aprovar; vostè no va ser capaç de
convèncer els seus socis de govern, no serà capaç de
convèncer-nos a nosaltres. Això que quedi ben clar.

(Petit aldarull a la sala)
...i enhorabona per la seva bona política oportunista com
sempre.

Nosaltres entenem l’adopció com un instrument de
protecció dels interessos dels menors, que ja s’ha comentat de
forma reiterada per tots els que m’han precedit. No contempla
l’adopció des del punt de vista de la parella homosexual, ni tan
sols des del punt de vista de la parella heterosexual, sinó que la
contemplam des del punt de vista dels drets del menor adoptat.
Nosaltres sí, Sra. Rado, que no ens basta sortir aquí i llegir,
nosaltres volem escoltar les institucions, nosaltres volem
escoltar els organismes especialitzats, nosaltres volem escoltar
la gent, volem escoltar la gent. No estam davant un debat
ideològic, no parlam de dretes o d’esquerres, maldament vostès
ho vulguin vestir així; estam davant un posicionament de sentit
comú, un debat de racionalitat. L’adopció és una figura que
consisteix fonamentalment en instaurar entre dues persones
vincles jurídics similars als que existeixen entre una persona i
els seus descendents biològics; (...) d’aquests vincles és
històricament variable, apropant-se més o menys la filiació
adoptiva amb la filiació biològica, és a dir, que l’adopció es pot
definir com la instauració entre dues persones d’una relació
jurídica semblant a la que existeix entre els pares i els seus fills
biològics.
No existeix cap dret a adoptar, ho ha comentat el Sr. Nadal
de forma també reiterada, i crec que és la clau de tot el debat,
no existeix cap dret a adoptar. En tot cas podríem admetre que
sí que pot existir un dret a solAlicitar l’adopció, i amb seriosos
dubtes. Així entre en joc l’interès superior del menor i la
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finalitat protectora de l’adopció, que són els principis que
determinaran finalment si l’adopció solAlicitada arriba a bon
port o no. L’adopció, en el nostre dret, no és un instrument de
satisfacció dels desitjos i les aspiracions dels adoptants;
l’adopció està configurada -i ja ho he comentat abans- com una
institució de protecció dels menors que han de menester la seva
integració definitiva en un entorn familiar que permeti el seu
desenvolupament integral, i a aquesta finalitat queden
subordinats els desitjos i les aspiracions dels solAlicitants.
Considerar l’adopció com un dret dels solAlicitants és tant com
invertir aquesta jerarquia i fer passar l’interès, que pot ser molt
legítim, ningú no ho discuteix, dels solAlicitants per damunt de
l’interès del menor. En darrer extrem serà considerar el menor
com un instrument per a la satisfacció personal o
l’autorealització dels adoptants, i estic segura que ningú dels
que seiem aquí avui perseguim aquest objectiu.
Des del nostre grup compartim amb tots vostès l’objectiu
d’acabar amb qualsevol tipus de discriminació per qüestions
d’orientació sexual de les persones; el compartim, sincerament.
La nostra postura no és contrària al respecte i a la dignitat de
les persones homosexuals, no és contrària al reconeixement
dels seus drets, però és que realment per a nosaltres, Sra. Rado,
l’adopció és una qüestió d’extraordinària responsabilitat, i
tengui ben clar això, per al Grup Popular l’adopció és una
qüestió d’extraordinària responsabilitat. Volem respectar
l’interès superior del menor, tal com diu el mateix conveni
internacional de L’Haia, i volem trobar una família per a un nin
i no un nin per a una parella. Subvertir aquesta jerarquia
d’interessos amb la justificació de pressuposts ideològics
indiscutibles, suposaria incidir en una altra possible forma
d’explotació de la infància que segur que ningú de nosaltres
volem. No podem oblidar que l’interès de la persona adoptada
és la clau de tot el sistema.

Mirin, senyores i senyors diputats, la realitat jurídica
present és que l’adopció està oberta per igual a les persones
heterosexuals que a les persones homosexuals. Per tant allò cert
és que una persona amb una orientació homosexual pot
concórrer a un procediment d’adopció; l’experiència demostra
que ho fan; l’exemple: l’Institut de Serveis Socials a Mallorca.
Per cert, una dada, només: en tres anys l’acolliment, que sí que
es pot fer a Mallorca per part de parelles homosexuals, un, un
per part de parelles homosexuals, un; una dada a tenir en
compte, simplement això.
(Remor de veus)
El que no es pot fer és equiparar l’adopció per part d’una
única persona a la qual el nin o la nina identifica com a pare o
mare amb l’adopció per part d’una parella homosexual. No
podem parlar de discriminació pel fet de ser homosexuals;
tampoc, exemple, dos germans, homes o dones, o dos amics
que conviuen junts no homosexuals poden adoptar
conjuntament. Però pensam que l’adopció conjunta per parelles
homosexuals ha de ser exclosa, i això no per una valoració
negativa de les relacions homosexuals, que ningú no
s’equivoqui en la seva interpretació, no, ja que també som
partidaris de mantenir que no sigui convenient que dos germans
o dos amics o dues amigues no puguin adoptar, i això no és fer
una valoració negativa de la fraternitat o de l’amistat. El nin no
és un bé que es pugui procurar una parella homosexual o una
parella heterosexual, què té més; el nin és una persona nascuda
de la unió, sigui quina sigui la seva modalitat, entre un home i
una dona.
Sra. Rado, vostè ha comentat diferents informes, ha llegit
aquí a favor...
(Més remor de veus)

(...) recent de l’adopció a Espanya comença amb la seva
incorporació al Codi Civil l’any 1889. Ha estat aquesta la
institució més reformada de totes, i aquestes reformes han
propiciat la modificació important del sentit, de les finalitats,
del règim jurídic de l’adopció, modificacions que es poden
resumir en dos punts fonamentals: en primer lloc, l’interès a
protegir és el del menor que ha de menester una família, més
que el dels adoptants, i així convertir l’adopció en un
instrument de protecció del menor, com ja s’ha comentat; i en
segon lloc és cercar la integració familiar del menor adoptat a
través tant de l’equiparació de la filiació adoptiva i la biològica,
com de l’extensió dels efectes del vincle adoptiu, també, als
parents biològics de l’adoptant que passen a ser-ho també de
l’adoptat.
En el dret espanyol la possibilitat d’adoptar depèn de la
declaració administrativa d’idoneïtat, per una banda, i per
l’altra de la valoració del jutge pel que fa a la capacitat del o
dels adoptats i a la utilitat de l’adopció per al menor. Ni tan
sols la declaració administrativa d’idoneïtat dels solAlicitants és
un dret per adoptar, ni tan sols aquesta, ja que l’adopció final
dependrà de si existeixen o no altres solAlicitants més ben
capacitats, més adients per atendre el menor, i això no vol dir
que es prescindeixi dels desitjos dels aspirants, sinó que el que
vol dir és que la clau de l’adopció està en els desitjos i les
aspiracions dels solAlicitants..., no dels solAlicitants sinó del
menor.

...de les conseqüències que pot tenir una adopció d’un nin
per part d’una parella d’homosexuals. Jo n’hi comentaré
d’altres, vull dir que tot són opinions, totes respectables però
tot són opinions. És molt significativa també l’opinió
manifestada per especialistes com Segovia de Arana, Grisolía,
López Ibor, Mora y Portera, quan diuen que un nin paternitzat
per una parella homosexual entrarà necessàriament en conflicte
en les seves relacions amb altres nins, ens conformarà
psicològicament un nin en lluita constant amb el seu entorn i
amb els altres, crearà frustració i agressivitat. No ho diu el
Grup Popular, ho diuen aquests senyors, que crec que tenen un
reconeixement a nivell internacional. Per no parlar també dels
informes de la Societat Espanyola de Pediatria, que assenyalen
que un nucli familiar amb dos pares o dues mares és, des del
punt de vista pedagògic o pediàtric, clarament perjudicial per
a l’harmònic desenvolupament de la personalitat i l’adaptació
social del nin. I torn repetir que això no ho diu el Grup Popular,
això ho diuen els especialistes. Vostè ha llegit altres
documents, la qual cosa demostra constantment que no hi ha
una unanimitat respecte a quines són aquestes conseqüències.
O per exemple també la memòria de la mateixa Fiscalia
General de l’Estat, o fins i tot l’informe de la Universitat de
Rotterdam, on el departament de psiquiatria infantil i juvenil
manifesta que no podria afirma, no podria afirma, la incidència
que sobre el desenvolupament de la personalitat del menor
tendria l’adopció per part d’una parella homosexual.
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Per això, malgrat puguem entendre el dret a fer la solAlicitud
per part de qualsevol parella homosexual, i sobretot perquè per
a nosaltres sempre, davant aquest conflicte d’interessos,
primarà sempre el dret del menor, no podem estar d’acord amb
la seva proposta, i és que, com ja he dit, l’adopció no es pot
predicar des d’un dret a adoptar, sinó que és una institució
jurídica que cerca articular la protecció dels drets del menor.
Són els drets del menor els drets fonamentals involucrats en la
institució de l’adopció, i a partir d’aquí és on s’organitza un
procediment que té components civils i administratius, en el
qual les persones adultes en disposició de ser part s’ofereixen
com a subjectes adients d’una relació de protecció respecte
d’un menor que pot necessitar afecte i comunitat.
Mirin, senyores i senyors diputats, en aquest debat no
podem entrar en falsos progressismes. Volem lluitar contra la
discriminació que pugui existir a la nostra societat. Torn dir
que nosaltres no demanam més que prudència, prudència i
reflexió. Ja ho vaig fer a la Comissió d’Assumptes Socials els
passat dia 9 de juny del 2004, i pensam nosaltres que s’ha de
produir un canvi dins el discurs social i s’ha de poder comptar
amb aquesta possibilitat de forma unànime per tots els grups.
Per això, i perquè la major part dels experts manifesten, com ja
he dit anteriorment, les seves objeccions a aquesta possibilitat,
no podem estar d’acord amb la seva proposta. Mai, que quedi
ben clar, mai no hem qüestionat la capacitat de les persones
homosexuals per estimar i educar un nin, simplement ens
oposam a l’adopció per part d’aquelles parelles perquè es
desconeixen, avui per avui, els efectes que tendria per a l’infant
ser educat per persones del mateix sexe, i dic que es
desconeixen per ser del tot neutral, però realment els informes
ens posen els pèls drets.
Aquest no és un debat entre la dreta i l’esquerra, és un debat
que a tota Europa sobrepassa les barreres ideològiques. Vostès
no han valorat les conseqüències d’aquesta modificació que
proposen. No els crec, realment no els crec tan perversos, crec
simplement que s’han deixat dur pels seus companys de Madrid
-per cert, crec que mals companys- perquè...
(Algunes rialles i remor de veus?
...poden vostès afirmar amb rotunditat que no es
condicionarà el lliure desenvolupament de la personalitat dels
menors adoptats per parelles homosexuals en contra del que
diuen els experts? Ho poden fer?, ho poden afirmar?
Protegeixen vostès realment, com diuen, l’interès preferent del
menor en les adopcions? Protegeixen el seu dret a tenir un pare
i una mare?, o tal vegada posen per damunt de tot l’interès dels
que volen adoptar? Realment aquesta seria una opció terrible
que nosaltres no podem permetre mai.
Tal vegada hauria d’afegir a les meves paraules -i ja acab,
Sr. President- que a Espanya el 90% de les adopcions que es
fan vénen de 10 estats, i escoltin bé, per favor, que jo crec que
és una dada important, vénen de 10 estats que tenen subscrits
convenis amb nosaltres i que expressament prohibeixen que es
pugui adoptar per part de parelles homosexuals. Amb aquesta
proposta i amb la que vostès volen fer a Madrid creen realment
incertesa. Espanya, si entra en aquest tema, es pot convertir en
un país poc fiable des del punt de vista de l’adopció
internacional i això és molt greu. Són conscients vostès d’això?
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Saben quines conseqüències podria tenir sobre milers de nins
d’aquests països que estan pendents d’una adopció? Crec que
no podem, ni nosaltres no volem de cap de les maneres, jugar
amb temes tan delicats com les futures vides de tants i tants de
nins i nines.
Aquests temes no es poden resoldre amb discursos banals
i simples, sense estudis o valoracions de fons, simplement amb
discursos de pura posa i sense valorar les seves conseqüències.
Jo, senyores i senyors diputats del Partit Socialista, els
demanaria responsabilitat, de veres, responsabilitat.
Gràcies.
(Aplaudiments i petit aldarull)
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Rado, quan vostè vulgui.
LA SRA. RADO I FERRANDO:
Sra. Feliu, jo crec que aquí ha vengut a fer-nos una
vertadera exhibició d’hipocresia.
(Remor de veus)
Hipocresia amb totes les lletres, amb totes les lletres i en
tots els temes que vostè ha tocat.
(Aldarull a la sala)
Primer ens diu, i això ho solen dir sempre, ho solen dir
sempre, que vostès respecten molt els homosexuals. Idò si els
respecte per què els han d’impedir que exerceixin tots els drets
que tenen com a ciutadans? És això, respectar-los? Això és fer
hipocresia, Sra. Feliu, això és fer exercici d’hipocresia.
(Continua la remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor..., per favor...
LA SRA. RADO I FERRANDO:
El millor respecte és la no discriminació.
Per cert, en un moment donat vostè ens diu també que això
va massa aviat, que sempre anam massa aviat... Deu ser perquè
vostès no es mouen, deu ser perquè vostès no es mouen, o no
es mouen fins que no es veuen amb la corda al coll, perquè jo
record molt bé, perquè justament jo hi era aquell dia, el discurs
de la Sra. Estaràs quan es parlava a M adrid, en el Congrés dels
Diputats, del tema de la Llei de parelles estables, el que ens va
arribar a dir: que la fase de enamoramiento ens la carregàvem.
(Rialles)
És que és una cosa...! Però ara, ara, que aquest govern
sortosament vol donar aire i resposta a les expectatives dels
ciutadans amb la modificació del Codi Civil, ara sí, ara vostès
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volen una llei de parella. Són lents, efectivament, són lents,
però haurien de procurar anar una mica més aviat perquè si no
quedaran enrere i hauran perdut el tren d’aquesta societat, i
l’hauran perdut perquè, com els deia, els joves, que són el futur
d’aquesta societat, referint-nos a aquesta proposició de llei, són
els que tenen una actitud més favorable.
De totes maneres jo és que, de veres, a part de..., i disculpin
si aquesta darrera intervenció meva ha estat un poc..., sí, un poc
llançada, disculpin, però és que no acab d’entendre de cap
manera que vostès ens puguin dir el que ens diuen, perquè jo no
sé si fan de no entendre’ns, però nosaltres no demanam que tots
els homosexuals puguin adoptar, l’únic que demanam és que
l’opció sexual no sigui un obstacle per ser avaluats per a una
possible adopció. Això és tan difícil d’entendre?, això és tan
dolent per als infants? Jo sincerament, senyores i senyors del
PP, no ho entenc, i no ho entenc si no és el sentit que vostès
vulguin imposar els seus valors i les seves creences personals,
que són absolutament respectables, efectivament, però el que
no poden fer és dur-les i voler-les dur dins l’àmbit públic. Això
no ho poden fer.

sèrie de propostes per grups com Esquerra Unida, com Els
Verds, i grups minoritaris, on deien que als sis mesos de tenir
una relació parelles heterosexuals o homosexuals havien de
desplegar efectes jurídics, i lògicament vaig dir que això podria
acabar amb una fase d’enamorament, perquè quan un festeja no
té per què desplegar efectes jurídics i no tiene porque entrar en
el campo del derecho. Si llegís els debats amb la coherència
que li exigim no diria el que vostè ha dit en aquesta cambra i
que subscrivia amb mi la portaveu Sra. Alberdi, exministra del
Govern socialista. Gràcies, Sr. President.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Nadal? Perdoni, perdoni, Sr. Nadal, que veig que la Sra.
Rado em demana la paraula; no me la demana però s’ha
aixecat.
LA SRA RADO I FERRANDO:
Per alAlusions jo crec que m’ha de concedir un torn.

Senyores i senyors diputats del PP, jo crec que en aquests
moments vostès van errats, vostès supòs que voldrien una altra
cosa que no és el que vol la societat actual, i jo crec que de
qualque manera vostès el que pretenen, o almanco qualcú de
vostès, perquè em consta que no tots pensen el mateix, però a
qualcú del vostès li agradaria que allò que és un pecat per a
l’Església continuàs essent un delicte dins la societat. Gràcies.
(Remor de veus i petit aldarull)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Rado. La Sra. Vicepresidenta obre un torn
incidental. Té la paraula.

EL SR. PRESIDENT:
Sra. Rado, li don un minut, també. Au, tothom content.
LA SRA. RADO I FERRANDO:
Bé, Sra. Estaràs, jo crec que aquí ens ha volgut a explicar
aquest debat que, per cert, crec que va una mica equivocada
perquè Els Verds, en el debat, no hi eren. Per tant ja està una
mica equivocada.
No crec que haguem de debatre allò que va passar a
Madrid, que efectivament...

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (M aria
Rosa Estaràs i Ferragut):

(Remor de veus)

No, Sr. President, li deman la paraula per alAlusions, i molt
breument, per les alAlusions que ha fet...

EL SR. PRESIDENT:

(Remor de veus)
Ha alAludit... Bé, idò, un torn incidental. Miri, quan jo en el
Congrés dels Diputats...
EL SR. PRESIDENT:
Un minut. Sra. Estaràs, un minut.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (M aria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Un minut. Quan jo en el Congrés dels Diputats vaig alAludir
a la fase d’enamorament, Sra. Rado, si vostè empra la
coherència que hauria d’emprar, no digui coses que no són. Ho
dic perquè en aquell moment, l’any 2000, i ho va defensar la
Sra. Alberdi juntament amb mi, es varen presentar tota una

No, no, perdoni, perdoni, perdoni...

Per favor..., per favor. Sra Rado... Per favor, un poc de
silenci, si són tan amables. Sra. Rado...
LA SRA. RADO I FERRANDO:
El quid de la qüestió, Sra. Estaràs, és que vostè, amb
enamorament i sense enamorament, estava en contra de les
parelles estables, i en aquest moment hi continua estant. I res
més, moltes gràcies, Sr. President.
(Aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, gràcies. Sra. Estaràs, per favor, ja m’he saltat el
Reglament perquè hi hagi pau. Jo crec que les dues postures
estan bastant clares, jo crec que estan bastant clares.
Sr. Nadal, per favor...
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EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, per
expressar, respectant les opinions dels distints grups, que per
part d’Unió Mallorquina mantenim i continuam mantenint que
l’equiparació de les parelles estables amb els matrimonis és un
dret que tenen i és un objectiu que hem d’intentar a poc a poc
assolir perquè la societat va en aquest sentit, independentment
de l’orientació sexual que tenguin les parelles, i que han de
tenir els mateixos drets i deures, però que en el cas de
l’adopció, igual que en el cas de la tutela, igual que tots els
casos que fan referència al menor, del que es tracta és, com
vostè ha dit, de l’interès superior del menor, i el que s’ha de
protegir, el que té dret a l’adopció és el menor; no tenen dret a
adoptar els pares, tenen dret a l’adopció els menors. I de la
mateixa manera que en els matrimonis, quan hi ha pares que no
són idonis, hi ha la possibilitat de llevar-los, encara que siguin
pares biològics, la pàtria potestat, idò de la mateixa manera del
que es tracta en els casos dels menors és de la protecció dels
menors, de l’interès del menors, que tota la regulació
internacional ho recull.
Per tant de cap manera, de cap manera, a una llei que es
refereix a parelles estables hi ha d’haver el dret -siguin pares,
siguin parelles, siguin matrimonis o famílies monoparentals- a
adoptar. L’adopció és un dret del menor, és un dret que tenen
els nins i les nines a tenir un afecte, és un dret que tenen a tenir
la felicitat, és un dret que tenen a tenir afecte, és un dret que
tenen a l’adopció, i en cap cas no pot ser ni un dret dels pares,
ni un dret de les parelles, ni un dret de les persones. Aquí, com
vostè ha dit, del que tractam és del dret dels nins a ser adoptats,
i no es pot ser de cap manera. Per això nosaltres no donarem
suport a la seva proposta.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Nadal. Té la paraula la Sra. Carme
Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sr. President. Sra. Rado, només vull recordar-li
que en el Congrés dels Diputats hi havia un grup que es deia
Esquerra Unida-Els Verds i que el seu representant era el Sr.
Saura, per cert, conegut nostre, casat amb una mallorquina, i
que ara mateix és conseller de la Generalitat que forma part del
tripartit, amb la qual cosa miri-s’ho vostè abans de parlar.
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Vostès varen fer la llei, vostès es varen omplir la boca de
parlar bé de la llei, d’elevar la llei. Vostès són els que proposen
modificar la llei que vostès varen fer. Vostès tal vegada són els
hipòcrites que diuen unes situacions com si acabassin d’arribar
ara i no que des de fa quatre anys ja existien.
Tal vegada vostès no varen ser capaços, ja ho he dit abans,
de convèncer...
EL SR. PRESIDENT:
Pregaria un poquet de silenci, per favor, un segonet, que
vagin baixant els ànims... Moltes gràcies, molt amables.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
I què em diu del Sr. Ibarra?, què em diu del Sr. Bono?, què
em diu de les seves opinions? Qui són els hipòcrites?, qui som
els que realment estam defensant una idea que hem mantengut
des del principi?, qui són els que estan canviant constantment?
Sra. Rado, per favor, no falti a la veritat quan ens titlla
d’hipocresia.
Nosaltres l’únic problema, tal vegada, que podem tenir, és
que per a nosaltres està per damunt de tot la defensa dels
interessos del menor, per damunt de tots. A nosaltres ens és ben
igual que sigui una parella homosexual o que sigui una parella
heterosexual, ens és ben igual. Nosaltres el que volem és que el
nin...
(Continua la remor de veus)
...que és el que ha de ser adoptat, estigui amb una família
adient perquè es pugui desenvolupar de forma integral la seva
personalitat. Això és el que perseguim, i mentre... No nosaltres.
Miri, jo som psicòloga i la veritat és que a mi em mereixen
molt de respecte les opinions com la del Sr. López Ibor, per
exemple. Ja ho he llegit abans, no ho tornaré a llegir. Per a
nosaltres, opinions tan respectables com les de tota aquesta
gent que hem comentat tant vostès com nosaltres, ens mereixen
realment com a mínim una reflexió, dir: “senyors, no hem de
fer via, ens hem d’aturar, hem de cercar documentació, hem
d’intentar convèncer tots els especialistes perquè arribin a un
consens”, i a partir d’aquí nosaltres no tancarem les portes a
ningú. Simplement estam demanant prudència, estam
demanant...
EL SR. PRESIDENT:

Miri, Sra. Rado, hipòcrites qui?, qui hipòcrites? Nosaltres
hem mantengut exactament el mateix discurs des de fa quatre
anys, des de fa vint anys, exactament el mateix discurs.

Un poc de silenci, per favor.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

(Aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci, per favor. Un poc de silenci.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Estam demanant reflexió i estam demanant que els
professionals, que són els que en saben, ens dictin què és el que
nosaltres hem de fer. Això no està passant, a la societat no hi ha
unanimitat ara per ara. Esperam que n’hi hagi i a partir d’aquí
nosaltres aprovarem el que faci falta.
Que quedi ben clar que nosaltres no discriminam ningú, que
quedi ben clar que nosaltres respectam, igual que qualsevol de
vostès, els drets de les parelles homosexuals.
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Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Feliu.
(Continua la remor de veus i petit aldarull a la sala)
Bé, senyores i senyors diputats, si són tan amables, ens
preparam per a la votació. Passam a votar.
22 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Per tant queda
rebutjada aquesta proposició de llei, 7174/04.
V) Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats,
sobre règim d'incompatibilitats de l'Hble. Sra. Aina Rado
i Ferrando.
I ara, senyores i senyors diputats, tenim l’informe que la
Comissió de l’Estatut dels Diputats vol elevar al Ple de la
Cambra en compliment d’allò establert a l’article 21 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, sobre
incompatibilitats de l’Hble. D iputada Sra. Aina Sebastiana
Rado i Ferrando. Aquesta presidència demana si s’aprovar per
assentiment.
Idò s’aprova per assentiment, i s’aixeca la sessió.
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