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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
plenària corresponent al dia d’avui. El primer punt de l’ordre

del dia consisteix en el debat de les preguntes amb sol Alicitud
de resposta oral davant ple.
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I.1) Pregunta RGE núm. 4604/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a traspàs del fons del Consorci Formentera
Desenvolupament.
La primera pregunta RGE núm. 5604/05, que fou ajornada
a la sessió anterior, relativa a traspàs del fons del Consorci
Formentera Desenvolupament que formula l’Hble. Diputat Sr.
Vicent Tur i Torres del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula l’Hble. Diputat.
EL SR. TUR I TORRES:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dia 8
d’abril el Govern de les Illes Balears, en Consell de Govern, va
aprovar destinar 9.000 euros, ho dic per aclariment, al Consorci
de Formentera Desenvolupament per finançar un seguit
d’obres. Això com dic va ser en el Consell de Govern de 8
d’abril, i en canvi el 27 de maig del 2005 sense més i
simplement es canvien aquesta partida pressupostari destinada
al Consorci Formentera Desenvolupament i es passen al
Consorci Eivissa i Formentera Emprenem. Volíem saber els
motius que han motivat aquest canvi.

pressupostàries, no misèries com hi ha destinat per altra banda,
a pesar que ho varen saber vendre bé. Però després van i sense
cap motiu ho passen a un altre consorci, Eivissa i Formentera
Emprenem, que s’acaba de constituir i que als dos consorcis, ja
sigui el d’Eivissa i Formentera, o sigui el de Formentera, hi
estan representades les 3 institucions, el Consell d’Eivissa i
Formentera, l’Ajuntament de Formentera i el Govern, als dos
consorcis.
Ara bé, hi ha dues diferències importants, que un té la seva
seu a Formentera i l’altre la té a Eivissa. I un el seu president és
l’alcalde de Formentera i l’altra és el President del Consell
d’Eivissa. La qual cosa me fa pensar que en tot això només hi
ha un motiu, molt evident i que tothom ha vist tot d’una, aquest
canvi ha estat produït per la moció de censura i el canvi
d’alcalde a Formentera, la qual cosa nosaltres entenem que és
molt greu. Vostès fan un ús absolutament partidista de les
institucions, juguen amb les institucions com els interessa
políticament i això creim que és molt greu i molt irresponsable.
És més, vostès juguen amb els problemes i amb els sentiments
de la gent i van a Formentera i els prometen la lluna, però
mentre els neguen el pa. O sigui, els neguen el dia a dia, les
necessitats que tenen d’infraestructures i serveis...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President.

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA DE
RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria Rosa Estaràs i
Ferragut):
Gràcies, Sr. President. El que va aprovar el Consell de
Govern de dia 8 d’abril era una declaració d’intencions
referents al suport necessari per atendre les inversions previstes
en el Consorci Formentera Desenvolupament a Formentera.
Especialment era una declaració d’intencions per poder fer tot
un seguit d’infraestructures esportives, culturals i d’altres,
perquè Formentera tengui allò que es mereix. A continuació el
President del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, en data de
25 de maig, ens demana que com que l’objecte és el mateix el
d’un consorci i el d’un altre i a més són partides finalistes, se
faci des del Consorci Eivissa i Formentera. El més important és
que aquestes obres se faran i Formentera tendrà allò que se
mereix.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. TUR I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Me qued bastant més preocupat que
abans de formular la pregunta, per si no hi estava, perquè he
escoltat de la Vicepresidenta del Govern que allò que se va fer
dia 8 d’abril va ser una declaració d’intencions per fer tot un
seguit d’infraestructures a Formentera. Home jo crec que la
Vicepresidenta sap que amb intencions no se fan
infraestructures. Les infraestructures se fan destinant-hi partides
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Tur. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta
del Govern.
LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA DE
RELACIONS INSTITUCIONALS (M aria Rosa Estaràs i
Ferragut):
Gràcies, Sr. President. Només en 2 anys de legislatura hem
posat la primera pedra de l’hospital, 9 milions d’euros. Piscina
climatitzada en funcionament, ho posat el Consell Insular
d’Eivissa, 1,2 milions. Edifici del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera. Asfaltat de la carretera 820. El tema de les
barques, subvencions 400.000 euros. El conveni firmat amb tot
un seguit d’identitats per al Museu de Formentera. La compra
de la finca del Cap de Barberia. L’oficina liquidadora del
Registre. L’antena de televisió. Projecte d’enllumenat de tot
Formentera. I el poliesportiu de més de 3 milions d’euros que
pagarà el conseller de Turisme mitjançant el projecte de
desestacionalització.
Si això són misèries, me reserv dir el que varen fer vostès.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
I.2) Pregunta RGE núm. 4800/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume R. Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nou sistema d'informació dels serveis públics
d'ocupació (SISPE).
La segona pregunta queda ajornada, escrit RGE núm.
4956/05.
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I.3) Pregunta RGE núm. 4788/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Celestí Alomar i M ateu, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a venda de xalets i habitatges de M allorca a
turistes.
Passam a la tercera pregunta RGE núm. 4788/05, relativa a
venda de xalets i habitatges a turistes que formula l’Hble.
Diputat Sr. Celestí Alomar i Mateu del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. ALOMAR I MATEU:
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, aquestes
setmanes hem llegit que el majorista de viatges Thomson
pensava vendre xalets i apartaments a través de les seves
agències de viatges en el Regne Unit, concretament 750
agències de viatges. Per a nosaltres aquesta notícia és bastant
simbòlica, creim que marca un punt d’inflexió dins allò que és
el mercat turístic, fins ara els majoristes havien pensat que el tot
inclòs podien cobrir una quota de mercat suficient i ara veim
que a més del tot inclòs, també van al sector immobiliari per
poder cobrir aquesta quota de mercat.
Nosaltres ens agradaria saber quina és la seva opinió al
respecte. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISM E (Joan Flaquer i
Riutort):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament aquesta notícia va sortir a un mitjà de
comunicació, que és d’allà on m’imagín que vostè pren la
referència, però la notícia era més completa, deia que era un
acord del majorista Thomson amb una immobiliària, Parador
Properties, que és la que realment dur aquesta activitat
immobiliària i aprofita la xarxa comercial de les agències de
viatges per dur a terme aquesta activitat.
Jo li he de dir que són acords lícits entre empreses, l’interès
en comprar cases i habitatges aquí, no només de ciutadans
britànics, sinó de moltíssimes altres nacionalitats, no és un
interès nou avui. I en aquest cas allò que fa Thomson és posar
a disposició d’aquesta immobiliària la seva xarxa.
A mi el que em preocuparia és que Thomson, o qualsevol
majorista de viatges, comercialitzàs turísticament, mitjançant
lloguers, aquests habitatges. En aquest cas estaríem davant
d’una oferta claríssimament ilAlegal que sí que hauria de donar
lloc si no s’emparava a través de la Llei d’estades en habitatges
turístics de vacances, sí que hauria de donar lloc a qualque
tipus d’expedient sancionador. Però l’activitat immobiliària en
general no és una novetat, és el fet que demostra que Mallorca
és una destinació en aquest cas desitjat per moltíssims de
ciutadans europeus.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. ALOMAR I MATEU:
Moltes gràcies, Sr. President. A mi preocupa que a vostè no
li preocupi, el fet de què una potència com és Thomson, que
s’ha dedicat al mercat turístic des de fa molts d’anys, ara entri
dins el sector immobiliari i esculli Mallorca a través dels seus
contractes lícits, indubtablement amb immobiliàries per vendre
xalets i apartaments, ens ve a dir que està apostant pel sector
immobiliari i per al turisme de segona residència. Des del
moment que no li preocupa, jo he d’interpretar que a vostè li
sembla molt bé que se doni aquest fet i que aquest fet en
definitiva el que ve a fer és culminar aquell procés que ja se va
iniciar en època del President Cañellas quan deia que
“Mallorca s’ha de convertir en la segona residència d’Europa”.
I que M allorca se converteixi en la segona residència d’Europa,
pel que veim, pel que s’està dient i per les darreres declaracions
del propi President del Govern, vostès en aquest moment estan
gestionant aquest pas, a base de fer grans infraestructures, a
base de fer donar suport a un Pla territorial a l’illa de Mallorca
que és absolutament expansiu. Ahir mateix, o aquests dies,
Ispali ens deia que això era perillós.
Per tant, vostès estan gestionant el desmantellament del
model turístic tradicional, en contra dels hotelers, en contra de
la indústria d’allotjament tradicional, amb el perill de perdre
llocs de feina. En definitiva, estan culminant aquell procés que
iniciaren que és posar per davant el sector immobiliari al sector
tradicional del món del turisme.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISM E (Joan Flaquer i
Riutort):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Alomar, jo li pregaria que no mal interpreti les meves paraules.
Jo li he dit que si hi ha una agència immobiliària com és
Parador Properties, que per altra banda vostè sempre llegeix les
notícies de manera fragmentària i incompleta per confondre
l’opinió pública. Aquest acord de Parador Properties amb
Thomson és en habitatges a Mallorca, Canàries, València,
Andalusia, Portugal, Xipre, Catalunya, perquè hi ha una
demanda de compra d’habitatges de ciutadans europeus al sud
d’Europa en els llocs de vacances. I a mi això me preocupa,
clar que me preocupa, el Govern d’aquestes illes apostarà
sempre molt més pel turisme hoteler que pel residencial. Però
li dic que com a G overn nosaltres no podem impedir que
aquesta agència immobiliària pugui posar a la venda aquestes
propietats.
Sr. Alomar, vol que facem qualque dia una estadística o un
estudi de totes les propietats que es varen vendre aquí mentre
vostè era conseller de Turisme? Què vol pretendre vostè, que
quan vostè era conseller de Turisme no se venien propietats a
ciutadans anglesos i a ciutadans alemanys? Per favor no faci
demagògia d’aquest tema, ja sé que és fàcil fer-la, el Govern
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està allà on ha d’estar i és defensant els interessos de la
indústria turística...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
I.4) Pregunta RGE núm. 4789/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Celestí Alomar i M ateu, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a disminució de la despesa turística en 1,2% en el
2004.
Passam a la quarta pregunta RGE núm. 4789/05, relativa a
la disminució de la despesa turística en un 1,2% l’any 2004 i
que formula l’Hble. Diputat Sr. Celestí Alomar i Mateu del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. ALOMAR I MATEU:
Gràcies, Sr. President. Fa una sèrie de sessions en aquest
mateix ple, vostè ens digué que tots els indicadors turístics de
l’any 2004 eren positius, feia referència a Egatur que és l’estudi
que estan elaborant conjuntament amb la Secretaria d’Estat de
Turisme. Dins aquest estudi n’hi ha un que no és positiu,
almanco un i és la despesa per persona i viatge que ha baixat un
1,2%. Aquest fet què vol dir? Que per produir exactament el
mateix han de venir més turistes. És a dir, que la màquina ha
d’anar més forçada i per tant, aquí hi ha més consum de
territori, més despesa d’energia, etcètera.
Ens agradaria tenir la seva opinió damunt aquest fet, a veure
si això és un indicador positiu, ja que en el seu dia vostè ho
qualificava així. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
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EL SR. ALOMAR I MATEU:
Moltes gràcies, Sr. President. Miri, no m’ho invent, a la
pàgina 7 de l’informe corresponent diu que Balears ha baixat
un 1,2% la despesa mitjana per persona i viatge. I això vol dir
que per produir el mateix ha de venir més gent. V ol dir
exactament això, jo no m’ho invent. Segona, aquests estudis
han deixat de fer una qüestió que seria molt interessant, els
aconsell que ho facin, quina és la despesa que arriba a Balears
que segurament està baixant.
I miri, jo crec que el seu esforç és important i el respect per
donar una imatge, però el cert és que aquesta setmana el
president de la Patronal Hotelera de Mallorca ens deia que no
se venen els hotels tot inclòs ni a 20 euros. És a dir, que així i
tot no se poden vendre. El cert és que Ispalib aquesta setmana
ens diu que estam a la cua de creixement i ens situarem l’any
2006 a la cua del creixement. És a dir, jo entenc que vostè
vulgui emmascarar una situació, però la situació és la que és i
en aquests moments, per primera vegada en la història del
turisme, les empreses turístiques de les Illes Balears estan
perdent productivitat, per primera vegada en la història hi ha el
perill de la pèrdua de llocs de feina importants. I per primera
vegada a la història hi ha desaparició d’empreses dins el sector
conegut com a oferta complementària.
Si a vostè això li pareix bé, jo crec que no. És a dir, la seva
absència de decisions el que fa és emmascarar la falta de
política turística...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE T URISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Novament Sr. Alomar li he de dir que no és cert, l’indicador de
la despesa per excelAlència és la despesa turística total a les Illes
Balears i la despesa turística total a les Illes Balears l’any 2004
va créixer un 3,3% en relació a l’any 2003, li agradi o no li
agradi. Què s’ha produït una disminució de la despesa per
persona i viatge? És cert, però per què? Per dos motius molt
senzills i només en el turisme estranger. Primer, perquè s’ha
reduït l’estada mitjana i segon, que s’ha incorporat el low cost
que no ens afecta a nosaltres, sol afectar la companyia europea
de transport. Són aquests dos factors, el low cost i la reducció
de l’estada mitja, la que fan que la despesa de turista per viatge
hagi disminuït.
Però el que és rellevant i important és que la despesa
turística total a les Illes Balears l’any 2004 ha crescut, li agradi
o no li agradi, un 3,3% en relació a l’any 2003. Moltes gràcies.

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Estic
encantant de poder discutir d’aquest tema amb vostè Sr.
Alomar perquè avui podrem descobrir coses que se varen
amagar la legislatura passada. Hi havia una enquesta de la
despesa turística de l’any 2002 que vostè va encarregar i que no
va fer pública mai i que deia que l’any 2002 la despesa turística
total a les Illes Balears va davallar un 10,3%. I això vostè ho va
amagar conscientment, no ho va voler publicar mai i jo li estic
dient que el 2004 hem crescut un 3,3% en relació al 2003. I li
avanç que de gener a abril d’enguany en relació a l’any passat
estam creixent un 3,2% i la mitja espanyola està creixent un
1,8%. Tornam estar per damunt la mitjana nacional en
creixement de despesa turística, Balears 3,2% gener-abril,
mitjana espanyola 1,8%.
I no me digui que se perden llocs de feina quan hem
demostrat per activa i per passiva que avui hi ha moltes
persones fent feina que quan vostès governaven. I avui la
pregunta que volia ser un examen a aquest conseller, li haurà
representat a vostè descobrir el que no va voler mostrar mai,
que mentre vostè era conseller la despesa turística va caure un
10,2%, ni més ni manco. Me sap molt de greu Sr. Alomar...

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat.
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Moltes gràcies, Sr. Conseller.
I.5) Pregunta RGE núm. 4790/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inici de la temporada turística 2005.
Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 4790/05, relativa
a inici de la temporada turística 2005 que formula l’Hble.
Diputada Sra. Patricia Abascal i Jiménez del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. President, señoras y señores diputados. Sr.
Conseller, hablemos de presente y de futuro que es lo que
realmente les importa a los ciudadanos de estas islas. Y si
hablamos de presente a día de hoy en la temporada turística en
Ibiza y Formentera, que normalmente se inicia el 1 de mayo, la
situación es bastante preocupante. ¿Me querría explicar el Sr.
Conseller qué opina del inicio de la temporada en Ibiza y
Formentera a partir del 1 de mayo de este año?
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISM E (Joan Flaquer i
Riutort):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo no
tenc en aquests moments encara les dades del mes de maig,
tenc les dades de gener, febrer, març i abril que sí les hi puc
donar. El mes de gener a Eivissa va créixer el turisme el 0,1%;
el mes de febrer va créixer el 31,1%; el mes de març va créixer
el 20,9%, era Setmana Santa s’ha de dir tot i el mes d’abril, que
l’any passat era Setmana Santa, ha caigut un 21%. Però jo en
aquests moments encara no li puc fer una valoració definitiva
de la temporada, ni del principi de temporada. Estic dient als
mitjans de comunicació que m’agrada fer les valoracions al
final. La meva impressió a dia d’avui és que quan acabem el
mes de desembre podrem passar vostè i jo comptes i estic
convençut que li podré donar dades en positiu de les illes
d’Eivissa i Formentera.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. President. Sr. Conseller, yo sí le voy a dar
datos y la primera quincena, ocupación en establecimientos
hoteleros 1 punto menos en Ibiza y 7,7 puntos menos en
Formentera, respecto al 2004. En estos dos últimos años el
descenso se sitúa en 5 puntos de media entre las dos islas, con
respecto al 2003, 5 puntos menos, no llegamos al 40% de la
ocupación en el mes de mayo.

Yo le he hecho la pregunta referida a inicio de temporada
Sr. Conseller, que oficialmente es el 1 de mayo, se lo he
concretado en la pregunta. Este porcentaje es inferior además,
si tenemos en cuenta que hay establecimientos que han abierto
a mediados y a finales de mayo. Por lo tanto, la cifra es menor.
Este es la situación a nivel de ocupación. Pero Sr. Conseller,
también se aprecia un descenso considerable en toda la oferta
turística, todos los sectores están sufriendo mermas en la
actividad, desde los concesionarios de hamacas, alquileres de
coches, restaurantes, supermercados, comercios, todos hablan
de menos ingresos, de un 10 a un 15% menos, dependiendo la
actividad. Incluso los mayoristas de la alimentación sitúan en
un 7% la bajada de ventas con respecto al año pasado, que ya
fue inferior al 2003.
La situación es complicada, usted que siempre alardea de
hablar con el sector, demuestra que sólo habla con una parte del
sector. No puede decir aquí que no tiene datos, los datos están,
existen, cuando además no se está contratando el personal
suficiente, cuando no se sabe cómo hacer frente al pago de
proveedores, cuando no se sabe cómo hacer frente al pago de
las nóminas. Toda esta situación es muy complicada Sr.
Conseller. Baje de la nube en que está usted situado, baje y
mire a su alrededor y le invito que visite Ibiza y Formentera a
día de hoy que es cuando les preocupa a los ciudadanos, no en
el mes de octubre, porque mientras tanto como digo, tienen que
pagar al personal, a los proveedores y actualmente la situación
está siendo difícil. Se está vendiendo con mucha oferta y no se
llega a la ocupación real y si se salva algo se salva por fin de
semana...
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller de
Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISM E (Joan Flaquer i
Riutort):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Només
per dues matisos, jo tenc aquí Sra. Abascal les dades de
l’Institut del Govern de les Illes Balears (CITTIB) que estudien
els indicadors turístics i estan de gener a abril. Jo insistesc, del
mes de maig no tenc cap dada, no sé d’on les pot treure, no ho
sé perquè jo no les tenc. Realment la felicit si vostè tota sola ho
aconsegueix perquè el CITTIB li puc assegurar que el mes de
maig encara no el té computat, té des de gener a abril i li he
reconegut que hem tengut increments en gener, febrer i març i
l’abril hem tengut una davallada.
Jo li dic i li repetesc que les valoracions les farem al final.
Aquestes mateixes preguntes que m’està fent avui les me feia
fa un any i va haver de callar el mes de desembre quan li vàrem
poder demostrar que a Eivissa i Formentera varen créixer
durant l’any 2004 en relació a l’any 2003, tan en número de
visitants com en despesa turística. De manera que Sra. Abascal,
esperem un poquet, tenguem un poquet de paciència.
I quan me parla d’ofertes, avui de matí mateix he intentat
fer un repàs als mitjans de comunicació, a tots els mitjans de
comunicació que se publiquen a les Illes Balears. No hi ha ni
un sol destí, Canàries, Andalusia, València, Catalunya, Tunícia,
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Turquia, Egipte,... que no facin ofertes. Això és el mercat, el
mercat avui està dominat per les ofertes, està dominat per una
oferta molt superior a la demanda i la demanda pot imposar a
vegades les seves condicions. Tot el mercat està dominat per
les ofertes. No vulguin fer creure que el problema de les ofertes
i els preus només és un problema de les Illes Balears. Aquí
afortunadament allò que no tenim és el problema d’abans i és
que ni amb ofertes venien.
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Si me demana l’opinió particular li diré que crec que la
competència a través del preu no és el camí més adequat. La
competència de les Illes Balears l’hauríem de fer a través de la
qualitat i la diversificació del seu producte. Però aquesta és la
meva opinió personal, d’un conseller que no pot influir dins un
mercat lliure. Però per favor, no generalitzi, no faci que de la
mostra la regla general, perquè hi ha moltíssims d’empresaris
que avui estan contractant el paquet per a l’any que ve a preus
superiors als d’enguany.

Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies.
Sra. Diputada.
I.6) Pregunta RGE núm. 4791/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a previsions de la temporada turística
del 2006.
Sisena pregunta RGE núm. 4791/05, relativa a previsions
per a la temporada turística del 2006 que formula l’Hble.
Diputada Sra. Patricia Abascal i Jiménez del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.
Conseller, el binomio oferta-calidad suele ser bastante
complicado de asimilar, se lo recuerdo y usted siempre habla
de que hay que apostar por la calidad. Pero vamos a seguir con
temas de futuro. Durante el mes de mayo los touroperadores
más importantes que operan en las islas han mantenido
reuniones con los empresarios hoteleros para negociar los
contratos de la próxima temporada. La premisa es que las
Baleares no se venden, por lo que se ofrecen contratos, por
supuesto sin garantías y con bajadas de precios considerables.
Ante esta situación, ¿qué opinión le merece la bajada de
precios que se está produciendo en la contratación de plazas
hoteleras por parte de los touroperadores para la próxima
temporada?
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Tampoc
vull tornar confrontar la seva informació amb la meva. Jo crec
que generalitzar sempre és injust, jo crec que en aquest moment
hi ha productes i empresaris que estan efectivament duent a
terme aquesta pràctica que vostè diu, però també en conec i
segurament vostè també en coneixerà, d’altres que en aquest
moment estan aconseguint pujades de preus per als contractes
de l’any que ve. De manera que no generalitzi.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, le estoy hablando de
los touroperadores más importantes que operan en estas islas,
sobretodo en turismo británico. No estoy generalizando, pero
sí le estoy hablando de los touroperadores que operan
prácticamente con todo el turismo británico. Por lo tanto, creo
que la muestra es significativa, estoy hablando de
touroperadores que están plantando bajadas de un 8% a un 10%
menos en los contratos por precio. Estoy hablando de
touroperadores que están planteando bajadas de un 8% a un
10% menos en los contratos por precio. Estoy hablando de
touroperadores que dicen garantía cero, contrato por cupo y
(...) cero, con lo cual impiden a los establecimientos hoteleros
poder vender las plazas a las agencias de viajes o a otros
touroperadores. Estoy hablando de una realidad Sr. Conseller,
es así. A día de hoy los contratos están firmando, la mayoría de
ellos con turismo británico, que es el mayoritario, se lo
recuerdo, en estas islas, se están firmando, incluso llegan y te
dicen es lo que hay, sino me voy a Turquía o a Túnez a firmar.
La información que le estoy dando es cierta, se lo digo con
conocimiento de causa.
Por lo tanto, Sr. Conseller, yo soy la que le digo a usted que
sea realista. Lo que no podemos és pretender decir “no se
contrate a bajo precio” y por otro lado están vendiendo las
plazas a día de hoy un todo incluido a 20 euros por día y por
persona. Así la rentabilidad es mínima, así el crecimiento
económico en nuestras islas es mínimo y así no se puede seguir
avanzando. Algo hay que hacer Sr. Conseller, es su
responsabilidad tomar medidas políticas para que esta situación
se resuelva. Es su responsabilidad y si no es capaz de hacerlo,
pues usted tendrá que saber lo que tiene que hacer. Pero la
realidad es que la situación no está siendo fácil, la situación
cada vez es más complicada y usted parece que vive en una
nube...
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. T é la paraula el Sr. Conseller de
Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISM E (Joan Flaquer i
Riutort):
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec
que viure a un núvol és quan cauen els indicadors turístics,
quan el creixement del Producte Interior Brut és negatiu i que
e 's el que passava quan vostès governaven. En aquests
moments fa dos anys que estam governant i estam en
creixements del 2,5% del PIB, hem recuperat 2,5 punts en dos
anys.
El tema dels preus ja li he explicat la meva opinió, li ho puc
dir més fort, però no més clar. Jo crec que hem de competir a
través de la qualitat i de la diversificació i aposta estam fent tot
un seguit d’actuacions de diversificació, en xarxes
cicloturístiques, itineraris, palau de congressos, moltíssimes
coses que permetin donar aquest valor afegit i que no només
sigui el component del preu que és el que ha dominat sempre
el nostre mercat.
Però li voldria fer una petita reflexió Sra. Abascal, aquesta
qüestió del preu vagi vostè a demanar-la a Canàries, a
Andalusia, a València..., és un problema que està passant per
tot. Amb l’única diferència i miri si és important, que aquí
estam fent les coses amb un poc més de seny que abans i ho
estam fent obrint les portes a la gent, dient a la gent que les
volem, no com vostès. Vostès creuen que m’han d’acusar a mi
de no fer res, quan hem recuperat en dos anys d’exercici turístic
el número de visitants i despesa turística? I vostès què feien? És
que jo no entenc com poden tenir la ironia de venir aquí a
criticar la política turística...

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller...
EL SR. CONSELLER DE TURISM E (Joan Flaquer i
Riutort):
...després dels seus 4 anys, és que no ho entenc.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller, gràcies.
I.7) Pregunta RGE núm. 4796/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a resultats de l'estratègia contra el canvi
climàtic.

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Medi Ambient, recentment i coincidint amb el Dia
Mundial del M edi Ambient, tan vostè com la Vicepresidenta
Rosa Estaràs i la nova directora general del Canvi Climàtic,
varen fer una presentació de la nova Oficina del Canvi Climàtic
i els objectius que es duran a terme dins aquesta oficina.
Des del Grup Parlamentari Popular el que volem saber és
quins resultats espera obtenir la Conselleria de Medi Ambient?
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AM BIENT (Jaume Font
i Barceló):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Gràcies,
Sra. Diputada. Primer de tot el que ha fet el G overn balear és
agafar un compromís, cosa que cap altra comunitat autònoma
ha agafat fins ara de tot l’Estat espanyol.
Per altra banda, ens hem posat al costat del Ministeri de
Medi Ambient, de la ministra Cristina Narbona, per intentar
que el regne d’Espanya pugui complir l’any 2012. Fins ara cap
altra comunitat s’ha fixat un percentatge de baixar tones de
CO2, l’única ha estat Balears, que ha agafat un compromís
sense haver-lo d’agafar, sense que sigui competència del
Govern balear, sense que l’hagi d’assumir, de baixar 2,1
milions de tones per any quan arribem a l’any 2012. Aquesta
primera qüestió és una qüestió de voler ficar-s’hi fins al coll i
no tan sols fer grans discursos, sinó també grans compromisos.
I parteix aquesta acció també amb una cosa única a tot l’Estat
espanyol i a totes les regions europees que tenen signat i
assumit el Protocol de K yoto i és la creació d’una direcció
general per lluitar contra el canvi climàtic. I una altra qüestió,
que en aquest cas presideix la Vicepresidenta del Govern,
d’una comissió interdepartamental que reuneix a més de 7
conselleries que tenen molt a dir en el tema del canvi climàtic.
I a la seva pregunta, si pensam aconseguir els objectius, li
faig saber que és la nostra ilAlusió i que hem posat la feina de
cada conselleria que pugui tenir a veure tan amb estalvi
energètic, com de reducció de tones actualment, tots a fer feina,
tan en Habitatge, Agricultura, Educació, Presidència, Sanitat i
Medi Ambient. Estic convençut que amb aquesta aposta de no
amagar el cap, posar-nos davant de tot per estar al costat de la
ministra Cristina Narbona, a Balears contribuirem que el regne
d’Espanya l’any 2012 pugui complir.
Moltíssimes gràcies.

Passam a la setena pregunta RGE núm. 4796/05, relativa a
resultats de l’estratègica contra el canvi climàtic que formula
l’Hble. Diputada Sra. Assumpta Vinent i Barceló del Grup
Parlamentari Popular...
(Remor de veus)
Un poc de silenci per favor si són tan amables. Sra.
Diputada té la paraula.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)
I.8) Pregunta RGE núm. 4787/05, de l'Hble. Diputada
Sra. M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a emissions de CO2
a l'atmosfera.
EL SR. PRESIDENT:
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Passam a la vuitena pregunta, RGE núm. 4787/05, relativa
a emissions de CO2 a l’atmosfera, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula la
Sra. Diputada.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
jo he de dir que nosaltres estam francament preocupats
precisament per aquesta lluita contra el canvi climàtic que
pareix que el Govern ha descobert de cop, que a més
efectivament és un compromís, es diu, i que a més ens ha
inundat amb propaganda respecte a aquesta qüestió que supòs
que vostès tots han rebut o han pogut tenir.
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(Rialles)
L’altra qüestió. Jo el que li puc dir és que el Govern balear
ha plantejat una estratègia que té tres eixos bàsics, que són
transversalitat, exemplaritat i conscienciació, i jo li vull dir que
la variant que es va obrir a Llucmajor l’altra setmana no durà
més emissions de CO2 per a les Illes Balears, i si m’ho pot
demostrar científicament demostri-m’ho, i de passada seran
més segures les carreteres, que és com les vol la majoria dels
ciutadans de Balears, i el sistema democràtic dóna que la
majoria pot dir el que vol fer si no ho ha amagat abans de
presentar-se a les eleccions. Per la qual cosa no es preocupi de
les accions que es fan, sinó preocupi’s de les accions a què ens
hem compromès per baixar les emissions de CO2.
(Petit aldarull a la sala)

Jo el que voldria demanar al Govern molt seriosament és a
veure si les actuacions que estan duent a terme actualment si
creuen, per exemple, que la construcció de totes aquestes
autopistes i autovies que incrementaran el trànsit privat i que
segons les previsions del Pla director sectorial de carreteres,
concretament de Mallorca, doblaran el parc mòbil en 12 anys,
minvaran les emissions del CO2. Creuen que les previsions de
creixement urbanístic i turístic especificades als plans
territorials de les illes, i concretament en el de M allorca, que se
xifra en un 8% de creixement, minvaran les emissions de CO2?
Creuen que la construcció de més dessaladores minvarà les
emissions de CO2? Creuen que el Pla director sectorial
d’energia, que preveu un augment d’un 6% i l’arribada del
cable elèctric més el gasoducte, minvarà les emissions de CO2?
Creuen que el Pla d’eficiència d’energies renovables, amb un
pressupost només de 8 milions d’euros, minvaran les emissions
de CO2?
Volem saber, per tant, si el Govern creu realment que les
actuacions que du a terme minvaran les emissions de CO2 a
l’atmosfera, si ho creuen de veritat o si el que volen és fer-nosho creure. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AM BIENT (Jaume Font
i Barceló):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Portaveu, si jo vull fer creure, què feia vostè?, propaganda?, les
seves bicicletes?, els seus informes que no ensenyava? Sigui
almenys responsable de l’escó que representa, i sigui capaç en
sis mesos de fer més preguntes a aquest conseller i interpel Alarlo pel tema del canvi climàtic en lloc d’estar amagada amb tres
preguntes en sis mesos respecte al que passa a medi ambient en
aqueixa terra. Així de clar, però.

EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
Sr. Conseller, miri, el responsable ha de ser vostè. Vostè
governa i tot aquest govern té el compromís, perquè així ho diu
el paper, de fer actuacions contra el canvi climàtic. Sr.
Conseller, vostès no fan res; tot al contrari, el que fan és
augmentar les emissions de CO2 a l’atmosfera dia a dia. Totes
aquestes actuacions que vostès estan duent a terme, totes elles
augmentaran les emissions de CO2 a l’atmosfera.
I es veu que vostè o no se n’ha assabentat o és un demagog
de primera categoria. M iri, en primer lloc li vull fer saber,
perquè no vull consumir el temps per a això, que el nostre grup
si pogués evidentment faria moltes més preguntes, però vostè
sap perfectament quin és el reglament de la Cambra. I en segon
lloc li he de dir que vostè no s’ha d’amagar en qüestions
prèvies, vostè el que ha de fer és treballar perquè hi hagi menys
emissions de CO2. I li vull dir una cosa molt concreta de la
variant de Llucmajor, Sr. Font; miri, a la variant poden anar a
120, i vostè sap perfectament que l’augment de velocitat genera
una combustió que hi ha més CO2 per a l’atmosfera.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Per tant basta d’ignorància i facin coses que no...
EL SR. PRESIDENT:

(Petit aldarull a la sala)
Així de clar. La quota de les interpel Alacions hi és, si el vol,
i si no, proposicions.
...m’està robant el temps el Partit Socialista.

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller
de Medi Ambient.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AM BIENT (Jaume Font
i Barceló):
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Gràcies, president. Vull dir contundentment que això que ha
dit, el darrer, la diputada no és vera, els cotxes gasten més quan
van en primera, segon o tercera que quan van en cinquena o
sisena, i és una qüestió que no es pot enganar més els ciutadans
d’aquesta terra. S’ha acabat, en aquest sentit. S’ha acabat
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. CONSELLER DE COM ERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):
Moltes gràcies, Sr. President. Vengueren amb mi el director
general de Promoció Industrial, el meu cap de gabinet i el meu
cap de premsa. Hi havia a Nova York, que partiren abans que
jo, la gerent del CDEIB, que era la institució que es cuidava de
coordinar i preparar aquesta promoció, el cap d’àrea de la
moda de l’IDI i una persona del CDEIB que es diu Antoni
Munar M ut.

A veure, per favor... Per favor...
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. CONSELLER DE MEDI AM BIENT (Jaume Font
i Barceló):
Per altra part, les accions que el Govern balear està posant
en marxa en tema de reducció de CO2 tenen a veure, per
exemple, amb moltes coses: amb nova construcció d’habitatges,
amb un nou decret que es fa per fer estalvi energètic, el Pla
energètic que ens durà amb la introducció del gas un estalvi
d’1,3 milions de tones de CO2; el Pla d’eficiència energètica i
estalvi, que no té res a veure amb el que emetem sinó amb el
que podem deixar d’emetre amb aquest pla, és 1,4 milions de
tones, i vostè diu que no estam fent res. I quan s’estan
dissenyant les residències, o s’estan dissenyant els hospitals, o
s’estan dissenyant les escoles que s’estan fent perquè es pugui
gastar menys energia. Per què no ho feien vostès abans?
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AM BIENT (Jaume Font
i Barceló):
Això és des de la coordinació que és capaç que fer això
aquest govern.

Sr. Diputat...

EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President. Miri que vaig intentar afinar la
pregunta perquè em contestàs totes les persones que eren a
Nova York, no funcionaris, totes les persones que eren a Nova
York.
Pels diaris hem sabut també que es va organitzar un
concerts, i per aquí és per on anava, però com que ho han dit
els diaris li diré que no sabem si la promoció de productes a
l’exterior és la finalitat o si simplement és una excusa per
organitzar concerts lírics, perquè a totes les actuacions de
promoció exterior que s’han fet -concert en el centre BIT,
Eurobijoux a Menorca, un concert a missions de San Diego, un
concert a (...), un altre concerts a la darrera Eurobijoux, ara a
Nova York- sempre hi ha la mateixa soprano, que ja la
coneixen com la soprano oficial del Govern de les Illes Balears.
Clar, jo m’imagín que hi ha més sopranos, al nostre país,
però curiosament aquesta soprano està representada, la seva
representant és la Sra. Antònia Ordinas, gerent del CDEIB, i a
més a més viuen al mateix domicili.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies.
I.9) Pregunta RGE núm. 4794/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Pere Sampol i M as, del Grup Parlamentari PSM -Entesa
Nacionalista, relativa a viatge a Nova York.
Novena pregunta, RGE núm. 4794/05, relativa a viatge a
Nova Y ork, que formula l’Hble. Diputat Sr. Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Té la
paraula el Sr. Diputat.

Sr. Conseller, és hora que comenci a posar un poquet
d’ordre dins el CDEIB. Això no està bé. S’han de donar
oportunitats a totes les cantants que existeixen a la nostra terra,
perquè quan s’utilitza el càrrec per obtenir un benefici personal
per a un o per al seu representat, això clarament és un
tractament de favor, i això ni és legal ni és ètic ni moral.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Comerç i Indústria.

EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ben tornat del viatge
a Nova York. M’agradaria que em detallàs les persones que el
varen acompanyar aquests dies.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Comerç i Indústria.

EL SR. CONSELLER DE COM ERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Josep Juan i Cardona):
Moltes gràcies, Sr. President. Vegem, si vostè volia saber
si havia vengut aquesta soprano o no, ho hagués preguntat i no
em pregunti quines persones dependents de la conselleria o dels
seus ens autonòmics, societats i empreses, hi havien anat,
perquè aquesta senyora a la qual vostè es refereix no és
membre del Govern i depèn de cap de les institucions que vostè
volia saber.
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Vostè el que volia era fer una pregunta d’un costat i llavors
sortir per l’altre, que és aquest tema. M iri, a mi..., jo no sé, per
cert, no sé amb quin sentit ha tret ni què vol dir quan diu que
viuen aquestes dues senyores en el mateix domicili, si és una
qüestió personal o simplement de coincidència de domicili. Jo
el que li demanaria és que anàs amb seny amb aquestes
afirmacions, res més, ja ho veurem, però de moment que vagi
amb seny amb aquestes qüestions, veritat?, perquè crec que
això pot dar males interpretacions i això no estaria bé. Primer.
Segon. Jo ignor per complet, primer, el domicili d’aquestes
dues senyores, ignor per complet si una és representant de
l’altra o no, el que sí sé és que s’exigeix que es contracti
directament o, millor dit, com marca la llei, i els contractes són
els que són i li puc recordar que el CDEIB, quan vostè era el
vicepresident del Govern i estava sota la seva competència no
havia seguit mai la Llei de contractes de l’Estat; ara sí segueix
la Llei de contractes. Bé, a partir d’ara jo li garantesc que això
s’ha de fer i es continuarà fent. Amb aquesta senyora hi ha
altres cantants que vostè no ha nomenat, i li diré que no a totes
les promocions es du una relació o cantants d’òpera, no a totes,
i s’ha oblidat una promoció: abans d’entrar vostè entrar al
Govern ja fèiem actes culturals a les promocions dels productes
industrials abans perquè consideram que és bo i consideram
que si venem un producte que significa alguna cosa més que
unes sabates, que és la cultura de les Illes Balears i la manera
de fer les coses...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
(Alguns aplaudiments)
I.10) Pregunta RGE núm. 4798/05, de l'Hble. Diputat
Sr. M iquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació de la negociació del conveni del personal
laboral al servei de la comunitat autònoma.
Pregunta número 10, RGE núm. 4798/05, relativa a situació
de la negociació del conveni del personal laboral al servei de
la comunitat autònoma, que formula el diputat Sr. Miquel Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Diputat.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
pel que veim tornam assistir al ritual del que ve essent habitual
en aquesta cambra, que quan el Partit Popular intervé amb les
seves preguntes part de l’oposició, el Grup Parlamentari
Socialista abandona la Cambra. Simplement hem de lamentar
que aquesta situació es torni a repetir i simplement el Grup
Parlamentari Popular, i com a representant del meu grup,
simplement fer-ho constar perquè consti en el Diari de
Sessions.
En qualsevol cas, i dirigint la pregunta a qui va adreçada,
que és el conseller d’Interior, i tenint el compte que el personal
al servei de l’administració d’aquesta comunitat autònoma és
un dels grans actius que té aquesta administració, tenint present
també que les millores de les condicions de treball del personal
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no sols milloren les condicions del personal sinó també de
l’administració i indirectament dels administrats, sabent que un
dels grans objectius i uns dels seus reptes personals, Sr.
Conseller, és millorar les condicions de treball i, a més, tenint
en compte que actualment s’està negociant el conveni de
personal laboral d’aquesta comunitat autònoma, des del Grup
Parlamentari Popular voldríem saber en quina situació es troba
actualment la negociació del conveni de personal laboral al
servei de la comunitat autònoma.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula, Sr. Conseller de Interior.
EL SR. CONSELLER
Rodríguez i Barberà):

D’INTERIOR

(José

María

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyores diputats, Sr.
Diputat, cuando accedimos al gobierno de esta comunidad
autónoma, dentro de unos días hará dos años, nos encontramos
que el convenio colectivo del personal laboral de esta
comunidad está vencido desde el 31 de diciembre de 1997,
hacía ya seis años.
Iniciamos los trabajos tendentes a constituir la comisión y,
a petición de los sindicatos, dejamos sin constituir la comisión
porque se estaba en aquel momento en el proceso de elección
de nuevos representantes del personal laboral de nuestra
comunidad. Acabado este proceso en el verano del año 2004 se
constituye la comisión y, paralelamente al pacto sindical, se
negocia el convenio colectivo de laborales. He de decirle que
la pasada semana se llegó a un completo acuerdo con todas las
fuerzas sociales que tienen (...) en esta comunidad autónoma,
con todos los sindicatos, y en la actualidad se está haciendo la
redacción definitiva de lo acordado en la confianza de que
antes que acabe este año, este mes de junio, se pueda firmar el
convenio colectivo con todos los sindicatos de la comunidad
autónoma del personal laboral.
Gracias.
I.11) Pregunta RGE núm. 4795/05, de l'Hble. Diputada
Sra. M aria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a novetats al pla de qualitat de les aigües
de bany per al 2005.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 4795/05, relativa a
novetats al Pla de qualitat de les aigües de bany per al 2005,
que formula l’Hble. Diputada Sra. Maria Anna López i Oleo,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. LÓPEZ I OLEO:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, fa un parell de setmanes es va presentar el Pla de
qualitat de les aigües de bany. El que ens agradaria saber és
quines novetats incorporen per a aquest any 2005 en el Pla de
qualitat.

3164

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 66 / Fascicle I / 14 de juny del 2005

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AM BIENT (Jaume Font
i Barceló):

conveni que tenim, la va anar a cercar i avui la tortuga s’està
curant a Marineland. Esper que pugui ser un altre èxit com ho
va ser l’any passat.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Diputada, si em permet jo voldria dir al president que després
d’aquests espectacles que venim vivint, es veu que gent que no
té memòria i qualcú que estava aquí la passada legislatura, que
havia d’aguantar un darrere cada portaveu les preguntes i en el
debat de l’estat de la comunitat que també sortir els mateixos
consellers a parlar, és vergonyós per a aquesta entitat, per a
aquest parlament, per a aquesta institució el que està fent el
govern del Partit Socialista. Això és vergonyós.

Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. LÓPEZ I OLEO:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, realment planificar és important, crec que tots hi
estam d’acord, però el que és més important és revisar aquests
plans a veure què hi fa falta i posar les mesures que realment
fan reforçar tot aquest pla de bany.

(Aldarull a la sala)
Animar-lo i endavant. Gràcies.
Sr. President...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Font, per favor...
EL SR. CONSELLER DE MEDI AM BIENT (Jaume Font
i Barceló):
...no em queda més que expressar...
EL SR. PRESIDENT:
Contesti la pregunta, si és tan amable. Sr. Conseller...
EL SR. CONSELLER DE MEDI AM BIENT (Jaume Font
i Barceló):
...no em queda més que expressar... Sí, però no em queda
més que expressar des del que realment sent, aquí on jo també
som representant d’aquesta casa, a part de conseller.
Per altra part, Sra. Diputada, li he de dir que el que ha fet el
Govern és que ha reforçat al campanya que vàrem fer l’any
passat. És a dir, no tan sols la campanya de l’any passat va tenir
un total de 31 embarcacions, perdó, 37 embarcacions entre la
Conselleria de Turisme i la Conselleria de Medi Ambient, sinó
que ho reforçam amb 4 embarcacions més: 2 més a Mallorca,
una a la zona de la badia d’Alcúdia, Muro i Can Picafort, l’altra
aquí a la badia de Palma; després una al sud de Menorca, que
ens quedava des de Cala Galdana cap a l’illa de l’Aire, que a
vegades ens quedava un poc curt i aquí posam una barca més,
i després també en el port de Sant Antoni a Eivissa n’hi ha una
altra, i en aquest cas nosaltres creim que les possibles zones
obscures que ens quedaven quedaran cobertes en aquest sentit.

I.12) Pregunta RGE núm. 4797/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Eduardo Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a descentralització dels cursos de la
policia local.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la pregunta número 12, RGE núm. 4797/05,
relativa a descentralització dels cursos de la policia local, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Eduardo Puche i Castillejo, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:
Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, efectivamente sorprende, como bien ha dicho el
conseller, sorprende la actuación de los diputados del Grupo
Socialista, sobre todo después que ellos en la anterior
legislatura saciaron de preguntas a sus consellers y, vamos, en
el plan de hacer más de 400.
Me sorprende aún todavía más porque esta actitud al fin y
al cabo, bien, si no quieren escuchar y no les interesa lo que se
habla aquí luego de lo que hace el Gobierno me parece bien;
pero todavía es mucho más sorprendente la actitud de la Sra.
Rosselló, que cuando se le está contestando una pregunta que
ha hecho se marcha...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Puche, per favor, no mencioni cap diputat.
(Petit aldarull a la sala)
Faci la pregunta al Sr. Conseller.

I també continuam, a part de recollir fems, continuam fent
les feines d’ajuda que ens sorgeixen així com estam dins la
mar. Per exemple ahir, ni més ni manco, a la zona de Cala
Rajada es va trobar una tortuga marina enganxada amb un ham.
Vàrem poder recollir aquella tortuga; M arineland, amb el

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:
Bien, bueno, esto era una breve introducción que nunca está
de más...
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EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Puche, per favor, formuli la pregunta correctament.
EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:
Perdone, perdone, Sr. Presidente. La pregunta va dirigida
al Sr. Conseller de Interior en el sentido siguiente: ¿Cuál ha
sido el resultado de la descentralización de los cursos de la
policía local en la última convocatoria?
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 13, RGE núm. 4799/05,
relativa a projecte de “Portal nàutic”, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. MOLINA I FRESNEDA:
Gràcies, Sr. President. Voy a poner un poco en
antecedentes para hacer la pregunta, si no... A ver, los señores
diputados socialistas tendrían que asistir al curso de
recuperación de memoria que está haciendo S’Institut, que
parece ser que tiene muy buenos resultados, porque el Sr.
Diéguez, en la legislatura pasada hizo 34 preguntas, la Sra.
Armengol 34 preguntas...

Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. CONSELLER
Rodríguez i Barberà):

D’INTERIOR

(José

María

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que en estos dos años, casi,
que llevamos ya de legislatura la acción del Gobierno en la
cuestión de coordinación de policías locales podemos estar
satisfechos del resultado que ha tenido, y con esta intención
hicimos en el último curso de policía una descentralización de
los cursos para posibilitar que cada ciudadano, viviese donde
viviese, tuviese las mismas posibilidades de ser policía local y
de quedarse lo más cercano a su territorio, que es el que más
conoce, para prestar el servicio.
Así se hicieron cursos en la isla de Mallorca en Palma, en
Manacor y en Inca, y en la isla de Menorca y en la isla de Ibiza;
en la isla de Ibiza para Ibiza y Formentera. El resultado creo
que es magnífico y que podemos estar satisfechos.
Actualmente en Baleares hay 2.524 plazas de policías
locales que están cubiertas en un 98,30% de las mismas, y por
islas en Mallorca hay 2.035 plazas cubiertas en un 98,33; en la
comarca de Palma 1.258 plazas cubiertas en un 99,05%; en la
de Manacor 325 plazas cubiertas en un 95,87, y en la de Inca
452 plazas cubiertas en un 98,24%. En Menorca hay 233 plazas
de policías cubiertas en un 97,43%; en Ibiza hay 245 plazas
cubiertas en un 98,79%, y en Formentera, por primera vez en
la historia, hay 11 plazas cubiertas al cien por cien.
Ello quiere decir que la política de descentralizar, la política
de dar facilidades, la política de formar a los policías lo más
cercano a su domicilio ha dado resultado y ha hecho posible
que por primera vez en la historia la plantilla de policías locales
esté cubierta al 98,30%, que si también los demás cuerpos de
las fuerzas de seguridad del Estado estuvieran igual otro gallo
nos cantaría.

Sr. Diputat, per favor, passi a la pregunta però no esmenti
cap diputat.
EL SR. MOLINA I FRESNEDA:
Estoy poniendo en antecedentes para hacer la pregunta, Sr.
Presidente.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Passi a la pregunta però no esmenti diputats.
EL SR. MOLINA I FRESNEDA:
Sr. Conseller, ¿nos podría decir a los diputados que
quedamos en esta cámara y a los señores periodistas en qué
consiste el proyecto de “Portal náutico” en el que colabora la
Conselleria de Economía, Hacienda y Innovación?
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller d’Economia i Hisenda.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, en primer lloc supòs que com que a l’oposició no li
interessa aquest tema retirarà la propera moció, que tracta
precisament d’R+D+I, i per tant, si no li interessa el tema
d’innovació en el tema nàutica allò lògic és que retiri la moció.
(Remor de veus, alguns aplaudiments i aldarull)

Gracias, Sr. Presidente.
És a dir, és incongruent que no li interessin les preguntes
que fan referència a innovació i que després vulgui fer una
moció sobre innovació. Ja es qualifiquen per si mateixos.
I.13) Pregunta RGE núm. 4799/05, de l'H ble. Diputat
Sr. Francesc M olina i Fresneda, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de "Portal nàutic".

En qualsevol cas, com que hi ha altres diputats que sí els
interessa el tema de la recerca i de la innovació, li explicaré en
què consisteix el projecte de “Portal nàutic”. És una aposta de

3166

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 66 / Fascicle I / 14 de juny del 2005

la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació conjuntament
amb la de Turisme, que coincidim en la importància de
potenciar el sector nàutic com a producte de turisme de
qualitat, com a producte de turisme especialitzat. Aquesta
aposta es fa conjuntament també amb la Cambra de Comerç i
amb els sectors empresarials, amb les associacions de nàutica
de les patronals de CAEB i PIM EM, perquè creim que tots
aquests temes d’innovació s’han de dur de la mà dels agents
empresarials.

(Més remor de veus)
¿Qué le pasa, Sr. Oliver?
(Intervenció inaudible)
¿Sí? A los cómicos, habrá sido, porque usted está bastante
retratado.
EL SR. PRESIDENT:

El projecte, idò, consisteix en la posada en marxa d’una
web, d’un portal nàutic que fa que en primer lloc tenguem tota
l’oferta nàutica de les Illes Balears concentrada i que aqueixa
oferta no tan sols sigui per donar informació, sinó que és per fer
negocis, és a dir, el que pretenem és que les empreses de
Balears, des de clubs nàutics, empreses de xàrter nàutic,
empreses de drassanes de reparació de vaixell, puguin fer
negoci, és a dir, la web, el portal, té un caire eminentment, a
més de donar informació, un caire eminentment pràctic de
l’aplicació de la innovació al món empresarial.
A la primera fase d’aquest programa, que va ser cofinançat
per la Unió Europea dintre d’Innobal XXI, és un programa fet
dins d’Innobal XXI i per tant la Unió Europea va cofinançar un
50%, vàrem aconseguir tot el portal nàutic, i ara estam en una
segona fase que, un pic que s’ha fet el portal nàutic, per ajudar
el manteniment el que feim és donar suport a les empreses del
sector, i hem firmat amb la Cambra de Comerç un projecte de
220.000 euros per ajudar tot el sector a mantenir aquesta web
en els propers dos anys.

Sr. Diéguez, per favor...
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
¿Sí, Sr. Presidente?
EL SR. PRESIDENT:
...continuï la seva intervenció, i m’agradaria que ens ajudàs
perquè el debat fos el que correspon a la cambra.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Lo que pasa es que el sector ultra está un poco alterado.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diéguez, per favor...
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Moltes gràcies.
II. InterpelAlació RGE núm. 2749/05, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de recerca, desenvolupament i innovació.
EL SR. PRESIDENT:
A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la interpel Alació RGE núm. 2749/05,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general en matèria de recerca, desenvolupament i innovació. En
nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Diéguez.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. Y después de la actuación de los
cómicos que me han precedido en el uso de la palabra...

Bueno, hay diputados que están más tranquilos cuando
comen con concejales de urbanismo en según qué restaurantes
de según que clubs náuticos, con gente de según qué grupos, y
cuando están aquí pues están mucho más, mucho más...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diéguez, per favor... És que no té res a veure amb la
interpel Alació que vostè ha...
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Ah, es que como todos hacían lo mismo antes (...).
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diéguez, el crid a la qüestió.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diéguez, per favor... Per favor, continuï però no
desqualifiqui ningú.

Bueno. Sr. Conseller, en este pleno y en este momento
vamos a ver si hablamos un poco de investigación, desarrollo
e innovación, que vemos que hace bastante falta. No es un tema
que levante pasiones, especialmente en su gobierno, pero
bueno, creo que es bastante importante como para que
dediquemos unos minutos en este pleno.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Pido disculpas a los cómicos por haberme metido con
ellos...

Sr. Conseller, cuando usted asumió la responsabilidad de la
Conselleria de Hacienda, Presupuestos e Innovación y presentó
los primeros presupuestos, ya debatimos la baja dotación que
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tenían los diferentes programas. En el 2004 poco pudo hacer y
tuvo que incrementarlos en el 2005, pero aún así entendemos
que ese incremento que han tenido los presupuestos ha sido
insuficiente sobre todo si se pretende dar un impulso
importante en estos temas.
Sr. Conseller, han pasado dos años desde que usted asumió
la responsabilidad en temas de innovación. ¿Qué ha hecho en
estos dos años para impulsar la investigación, el desarrollo y la
innovación? Se encontró con un plan que usted no ha aplicado
prácticamente en ningún momento. Esperemos que su respuesta
sea clara porque seguimos estando a la cola en el gasto interno
total sobre el producto interior bruto en Baleares. No hemos
mejorado nuestra posición tras sus dos años de gobierno, Sr.
Conseller, y por eso le preguntamos qué ha hecho en ese
tiempo.
Pero eso no es todo. Sabe también que tenemos el peor
porcentaje en investigadores, en I+D sobre población activa, un
1,5%; somos la comunidad peor, como ya le estoy diciendo;
comparado con otras comunidades como es el caso de Madrid,
que efectivamente es la que más tiene, que tiene un 8%, pues
estamos con una diferencia bastante importante. Pero aquí lo
que nos interesa saber es si la conselleria piensa hacer algo para
mejorar estos datos. Por lo que vemos, poco interés tiene,
puesto que a día de hoy en la universidad hay 20 investigadores
que tiene una beca Ramón y Cajal. De esas 20 becas la
conselleria subvenciona una parte de 17, el mismo número de
investigadores que estaban becados hace tres años, el mismo
número. No ha aumentado la subvención; por lo tanto nos
gustaría saber si ésa es la política que piensa aplicar y seguirá
aplicando, o sea, el aumento cero, el aumento cero de
subvención para nuevos investigadores. Con esa actitud creo,
Sr. Conseller, que seguiremos estando en la cola. U sted sabe
que así no se avanza y que algo hay que hacer al respecto.
Hablemos de innovación. Relacionada directamente con las
empresas, en concreto, según un estudio que se ha revelado
hace poco en los medios de comunicación, las pequeñas y
medianas empresas, el 34% de las empresas de Baleares
desisten de hacer inversiones en innovación tecnológica, siendo
un aspecto clave para mantener la competitividad de las
empresas. En nuestra comunidad el número de pequeñas y
medianas empresas es muy elevado, lo que demuestra que si no
se apoya ese sector para que invierta nos veremos relegados en
una carrera que es necesario emprender y cuanto antes mejor,
Sr. Conseller. Tendrá que explicarnos cómo justifica que exista
ese alto grado de empresas a las cuales no les interese invertir
o que desistan de invertir en innovación tecnológica, y qué hace
la conselleria para evitar esto.
En su primera comparecencia para explicar las lineas
políticas de su conselleria hizo referencia el Sr. Conseller a la
necesidad de implicar al sector empresarial. ¿Qué ha hecho al
respecto? Las becas Torres Quevedo, que están destinadas a las
empresas para contratar a investigadores que aporten proyectos
innovadores, ¿sabe usted cuántas empresas lo han solicitado en
Baleares? Solamente 4, hay una falta de información total. ¿Su
conselleria informa de todas las posibles ayudas, becas y
subvenciones que se ofrecen? Pensamos que no. Usted también
tiene una labor de divulgación de lo que se está haciendo a todo
nivel en nuestro país y usted tendría que colaborar para que
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este tipo de becas tuvieran una acogida y desde luego, que yo
sepa por lo menos, no han hecho nada al respecto. Lo mismo
ocurre con las convocatorias del programa de fomento de
investigación técnica (PROFIT). ¿Cuántas empresas han
solicitado estas ayudas? De esto sí puede tener los datos, espero
que no los diga.
Hablemos de parques tecnológicos. ¿Sabía que el
Ministerio de Educación y Ciencia da ayudas a los parques
científicos y tecnológicos? El problema es que el Parc BIT no
reúne las condiciones y es una lástima que por ello se pierdan
ayudas muy importantes. ¿Se ha planteado el Sr. Conseller la
posibilidad de que el Parc BIT sea un parque científicotecnológico? Podría recibir ayudas que son importantes, el
problema es que nos tememos que usted tiene otros planes para
el Parc BIT, acabará en manos de la especulación urbanística
y dejará de ser un parque tecnológico para convertirse pronto
en una urbanización, ¿o no es así? Cuánto tiempo tardaremos
en ver viviendas en el Parc BIT? No creo que sea mucho,
deben tener ya algo pensado, con algún promotor deben haber
hablado, allí hay negocio, tienen que haber hablado, como dice
el Sr. Flaquer, ausente, “con el sector”. Hable usted con “el
sector” y verá como tienen unos planes de futuro, que desde
luego no coinciden con los que interesan a Baleares para el
Parc BIT.
La Universidad. La Universidad es el núcleo principal de
investigación, en la actualidad los diferentes grupos de
investigadores están trabajando en proyectos muy interesantes.
¿Qué relación mantiene el Sr. Conseller con la Universidad?
Nos da la impresión de que no muy intensa, nos da la impresión
de que a este Gobierno le da la espalda a la Universidad. No
hay una explicación para que se permita la creación de una
fundación como la Fundación Cimera, sin que sea un instituto
universitario. ¿Por qué se ha creado y para qué? Preguntado
como toca preguntar a un Gobierno como este aquí en las Islas
Baleares, ¿para beneficiar a quién se ha creado la Fundación
Cimera? Porqué habrá alguien en concreto que se vea
beneficiado de alguna generosa subvención, es lo que suele
pasar, no creemos que esto sea una excepción. ¿Qué razones
hay para que la Universidad quede fuera de esa fundación, para
que no crea integrada en lo que pueden ser los organismos
normales de investigación de la Universidad? No me diga que
forma parte del patronato, puesto que esto no es suficiente y
usted lo sabe. Hay un instituto universitario que se dedica a
temas de salud, el UNIX. Los proyectos que piensa desarrollar
el Cimera tendrían cabida en este instituto. Explique, si puede
y si hay una explicación confesable por qué no ha sido así.
Hablemos del estatuto del becario. Está aprobado desde
hace 2 años, usted dijo que se aplicaría. Le tengo que preguntar
¿cuántos becarios de la comunidad, en aplicación de este
estatuto, han sido dados de alta en el régimen general de la
Seguridad Social? Hace poco tiempo, el 30 de mayo, estuvo el
secretario general de Política Científica, Sr. Barberà, aquí. En
su visita anunció el interés que tiene el ministerio en crear el
Centro de Estudios Avanzados de Turismo y Ocio, que puede
que sea un centro de referencia a nivel nacional e internacional.
Es un proyecto interesantísimo para nuestra comunidad por
muchos conceptos, pero creo que no es el caso explicar en el
poco tiempo que tengo en esta intervención. ¿Sr. Conseller está
dispuesto a que este proyecto se lleve a cabo? ¿Se han
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mantenido conversaciones con el secretario para que este
proyecto sea una realidad? ¿Está dispuesto a que la
Universidad lidere este centro? La premisa es que sea un
instituto que supere todos los controles de calidad que le
permitan ser lo que estamos convencidos que debe ser, un
centro de referencia donde se desarrollen proyectos que
permitan no sólo mejorar en temas de turismo a nivel local,
sino que permitan a otros destinos poder aplicar los resultados.
Tiene en sus manos una gran oportunidad, una oportunidad de
oro, espero que no la deje perder. Desde Madrid están
dispuestos a invertir en nuestras islas, lo necesitamos, no deje
que las diferencias políticas impidan que salgamos de la cola,
sea responsable y permita que lleguen las ayudas, subvenciones
y proyectos necesarios para poder avanzar.
Sr. Conseller, le preguntamos por el segundo plan de I+D+I
en febrero de este año. Usted respondió que se estaba
evaluando el anterior, estamos en junio, espero que la
evaluación haya concluido y que pronto puedan presentar un
nuevo plan, espero que sea este documento que tenga aquí y
nos hable brevemente, espero que no sólo nos hable de este
plan, sino se fastidiará la rueda de prensa que tiene que hacer
pronto. Háblenos también de las preguntas que le he hecho en
esta interpelación y de pasada le agradecería que nos dijera
algo sobre este plan, ya que más vale tarde que nunca.
Limítese, si es posible, a explicar los ejes centrales del plan y
qué objetivos básicos son los que piensan conseguir y qué
medios técnicos y humanos van a permitir desarrollar este plan.
También nos gustaría saber si este plan ha sido consensuado
con todos los sectores o si se ha redactado por la dirección
general, sin tener en cuenta agentes básicos que tienen mucho
que hablar sobre este tema.
Nos tendría que explicar también, si tiene tiempo, ¿qué
ocurre con la antena de Formentera? La instalación de una
antena que permita la mejor recepción de los canales de
televisión se aprobó en los primeros presupuestos, en diciembre
del 2003. Ha pasado año y medio y todavía no está instalada.
La verdad es que ha debido de ocurrir algo muy serio para que
después de tanto tiempo no se haya ejecutado este proyecto y
por la información que tenemos, este verano no estará lista. M e
gustaría que nos explicara qué ha sucedido con esta antena de
Formentera. También nos gustaría saber, si es posible, ¿qué
medidas va adoptar para que las nuevas tecnologías lleguen a
las zonas rurales? Si adoptará alguna medida o simplemente es
aplaudir lo que haga Telefónica o cualquier otra compañía
privada al respecto, si usted tiene algún proyecto específico.
Por último Sr. Conseller, usted sabe que el conocimiento de
las nuevas tecnologías hoy en día no es un capricho, sabe que
en general la sociedad de las Islas Baleares no tiene un
conocimiento muy amplio al respecto y que hay comunidades
como Extremadura que han apostado por la enseñanza de las
nuevas tecnologías y han conseguido unos resultados muy
positivos, e incluso han llegado a crear su propio programa
informático, por supuesto gratuito y libre y que permite la
accesibilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas de
Extremadura. Hace dos meses nuestro grupo presentó en
comisión una proposición no de ley que permitiera la creación
de un programa basado en el software libre, en todas las
instituciones y dirigido a la ciudadanía de Baleares. Por
supuesto su grupo parlamentario lo rechazó, perdiéndose así

una oportunidad de avanzar y racionalizar unos costes
importantes. ¿Tiene la Conselleria de Educación, si usted lo
sabe, algún proyecto dirigido a la formación de las nuevas
tecnologías y a la aplicación de programas gratuitos en las
instituciones y hacía la sociedad?
No quería acabar esta intervención sin hacerle mención a
otro tema, las redes BIFI. Usted sabe Sr. Conseller que las
redes BIFI se están consolidando como un nuevo sistema de
conexión a los servicios de internet...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant Sr. Diéguez per favor.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Acabo en 10 segundos Sr. Presidente. A las tecnologías de
la comunicación. Le quería preguntar Sr. Conseller si tiene
previsto de una u otra manera, de forma directa o indirecta por
su conselleria, mediante apoyo a algún tipo de proyecto, la
instalación de redes públicas BIFI que puedan permitir el
acceso, sino de todos los ciudadanos, por lo menos de algunos
sectores o de algunos núcleos de población, o de algunos
núcleos de producción muy específicos a las redes BIFI de
carácter público.
Espero Sr. Conseller que responda a estas preguntas que se
le han hecho y podamos conocer por fin qué objetivos tiene
este Gobierno en un tema que es primordial, aunque no
signifique poner asfalto. És más barato que una variante, pero
mucho más positivo y de mucho más futuro para nuestra
comunidad autónoma.
Nada más, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller d’Economia, H isenda i
Innovació.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Diputat, en primer lloc dir que el tema de recerca i
innovació per a aquest Govern sí és un tema prioritari i ho ha
demostrat en xifres i no fent fum. Diu no sé què de passió, jo
crec que allò que sé és efectivitat. Ha parlat de baixa dotació,
hi ha absències clamoroses com en la pregunta anterior en
temes d’innovació no acaben d’assabentar-se. Miri, el
pressupost de recerca i innovació l’any 2001-2002, els dos
darrers anys, si llevam el capítol 1 de despesa de personal va
ser 7.320.000 euros. El pressupost del 2005, llevant el capítol
1 de personal, va ser de 8.833.000 euros. Per tant, més que
doblam la passió del Govern anterior perquè les xifres
demostren l’aposta que feim en temes de recerca i innovació.
És cert allò que ha dit, que el 2004 varen trobar una situació
pressupostària molt complicada, la responsabilitat ens va fer
que féssim un pressupost molt contingut, sense saber la realitat,
no ho tornam debatre, ja ha estat objecte d’altres debats. I el
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2005 en el pressupost vàrem doblar el pressupost de l’any
2004, hem fet una aposta molt clara en aquest tema.
Me parla de què estam a la cua de les despeses damunt PIB
en recerca i innovació. La veritat és que aquestes dades són
públiques i no les podem rebatre, desgraciadament. És a dir, no
coneixem encara les dades de quan hem governat nosaltres,
totes les dades fan referència encara a quan governaven vostès,
però evidentment la situació no se canvia en dos dies. En
qualsevol cas recordar que l’any 99 estàvem en una mala
situació, però no érem la darrera comunitat autònoma i el 2003
quan vàrem entrar al Govern vostès ens havien situat a la cua.
Aposta clara, amb més dotació econòmica, mirar cap al futur i
abans estàvem en els 3 darrers i amb vostès vàrem passar a ser
la comunitat de la cua, com vostè ha dit. És a dir, això és un
tema important.
Parla del tema del Parc BIT. Miri, allò que nosaltres hem
fet és una aposta perquè el Parc BIT funcionés, cosa que no se
va fer anteriorment. I en el tema del Parc BIT hem aconseguit
que les empreses de tecnologia comencin a anar allà. Al Parc
BIT l’any 2003, quan vàrem entrar en el Govern, hi havia 3
solars venuts. A data de 31 de maig se n’han venut 14, un
increment important de les empreses que han decidit anar cap
allà. És a dir, la situació en el Parc BIT, abans hi havia 24
empreses i 26 treballadors i actualment hi ha 39 empreses i 77
treballadors i tenim una previsió d’arribar a finals de legislatura
a més de 65 empreses i més de 2.000 treballadors. Feim una
aposta per..., però el primer que hem de fer és consolidar el
Parc BIT, cosa que durant molt de temps no se va fer cap
aposta i estava en un estat que no se sabia que se n’havia de fer.
Nosaltres sí sabem el que hem de fer, primer la consolidació
del Parc B IT, després la internacionalització del Parc BIT i
avançar en els camps, una vegada el tenguem consolidat.
Del tema de la Universitat. Està clar que aquest Govern ha
fet una aposta per la Universitat, s’ha fet una pujada de la
dotació de tots els pressuposts de la Universitat. I dir que dins
la política que tal vegada vostè fa més referència d’universitat,
evidentment quina és la realitat? Avui en dia la realitat és que
la Universitat del total de la despesa en temes de recerca
representa el 67% del conjunt de Balears, quan la mitjana
espanyola representa el 29,9%. És a dir, aquí el sector de la
Universitat, per la poca importància que tenen els altres sectors,
no perquè no s’hagin de dedicar aquests recursos a la
Universitat, està desmesurat la proporció que tenim, el pes de
la Universitat dins el camp de la recerca amb el conjunt. És a
dir, és lògic que si parlam de personal el pes de la Universitat
és del 60% front del 40% de mitjana espanyola. És a dir, és
lògic que els projectes de futur les facem molt units al sector
empresarial perquè el que hem de fer, era l’objectiu del Govern
i ho continua sent, és implicar el sector empresarial. Per tant,
projectes de futur que vostè ha citat l’assumim molt més en el
sector empresarial que en el sector universitari, ja deim que el
sector universitari és el que està funcionat i per això demostra
el pes que té, ja li he dit que és del 67%, front de la mitjana
estatal del 30%.
Projecte Cimera, és un projecte que s’ha fet en colAlaboració
amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques, que
tendrà la vicepresidència. Ens ha fet la reestructuració d’allò
que havia de ser el projecte damunt la nostra base inicial. Ells
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ens han retocat amb la seva experiència aquest projecte. I
evidentment de la mà del Consell Superior d’Investigacions
Científiques que creim que és un organisme que ens pot ajudar
molt, tiram endavant aquest projecte d’una forma conjunta.
Vostè diu que hauria d’estar dins l’institut universitari, jo li he
donat un motiu que nosaltres creim que la Fundació CaubetCimera ha de participar a la Universitat perquè ha d’estar unit
al UNIX, però no ha d’estar dintre del marc universitari, sinó
dins la unió amb el Consell Superior d’Investigacions
Científiques. I intentam que el Ministeri d’Educació s’impliqui
a través de la Universitat Carles III.
De l’estatut dels becaris, totes les noves convocatòries van
en el tema de la Seguretat Social, com li explicaré més
endavant si tenim temps.
Me parla del tema del secretari general de Política
Científica a veure si donam suport al Centre de Turisme i Oci.
Escolti, és obvi, és una idea d’aquest Govern, és una proposta
d’aquest Govern quan se va formar, ho vàrem presentar en el
Govern central abans de les eleccions, és a dir, al Govern del
Partit Popular a Madrid, varen donar les primeres passes. Quan
hi va haver el canvi de Govern ho vàrem tornar presentar, a
finals de gener quan me vaig entrevistar amb la ministra
d’Educació i Ciència li vaig reclamar aquest tema. Ens varen
prometre que se desbloquejaria i que se complirien en principi
els acords que aquest Centre de referència de Turisme i Oci
estigués a Balears. En aquell moment de la conversa la
principal problemàtica era que el ministre d’Indústria volia que
estigués situat a Catalunya. V àrem negociar en el si de
l’eurorgió que nosaltres duguéssim endavant els projectes de
turisme i oci i precisament aquest projecte estigués a Balears.
Per tant, no negociam amb el Govern de Madrid, qui ha estat
duent la proposta som nosaltres i evidentment després jo el
dijous anterior a la visita del secretari general de Política
Científica, el Sr. Barberà me tenia citat a Madrid per parlar
d’aquest tema, va anulAlar l’entrevista per motius ics, que no ve
al cas. I si va fer aquesta presentació dins fòrums, sense
convidar el Govern balear, que és el promotor.
Evidentment, pareix que vostè no estava assabentat, que
hem tengut dues converses posteriors amb el Sr. Barberà,
telefòniques i hi ha el seu compromís de rectificar, no posaré
l’adjectiu de com va qualificar la visita que li varen organitzar
membres del partit a aquesta venguda a Balears, els seus
qualificatius varen ser molts durs, jo no les diré aquí perquè
corresponen en el marc de la conversa privada que vàrem
mantenir i evidentment me va dir que a finals de mes tendríem
una reunió en el seu despatx de Barcelona, perquè té despatx a
Madrid i Barcelona i concretaríem aquest tema. Per tant, hi
haurà el màxim de colAlaboració en la posada en escena
d’aquests temes perquè els temes de recerca i innovació són
temes bàsics i no els hem de dur en temes partidistes i anar
lluitant cap el futur, perquè Balears no se pot permetre la més
mínima lluita Sr. Diputat. És a dir, que a pesar d’allò que va
passar a les Illes Balears, l’ànim de la comunitat autònoma és
continuar en la política de consens en aquest tema i arribarem
a acords, segur, amb el secretari general de Política Científica
perquè així m’ho va expressar i jo li he expressat que no
tendríem en compte aquest incident.
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Me demana..., ja li he indicat que el primer Pla de ciència
i tecnologia, un cop s’ha avaluat està redactat i per tant... M e
diu si està redactat en consens, evidentment m’estranya aquesta
forma de parlar quan el seu Govern no va convocar mai el
Consell Assessor de Recerca. Li puc dir que el proper dia 20,
dilluns que ve, està convocat el Consell Assessor de Recerca
per presentar aquest pla i estudiar conjuntament. És a dir, que
a més de parlar-ne amb els sectors, ara passa pel Consell
Assessor de Recerca, cosa que els seus plans en cap moment
varen passar i per això el fracàs teòric de molts de temes. És a
dir, se cerca el consens, està redactat i ara passa pel Consell
Assessor de Recerca.
Per últim me parla de l’antena de Formentera. Per a
nosaltres era prioritari aquest punt i evidentment l’antena de
Formentera l’únic problema és que la ubicació que se va donar
ha estat tramesa a unes transmissions pel tema de successions
i no s’ha pogut tancar fins fa un parell de mesos i està al final...,
jo crec que evidentment tampoc estarà en funcionament aquest
estiu, quan és una cosa que hauria d’haver estat en condicions
normals l’any passat.
En PIME, en les noves tecnologies, en el tema de banda
ampla dins el Pla de ciència i tecnologia hi ha unes accions
específiques per poder arribar en aquest apartat. I la situació en
noves tecnologies que vostè me deia aquí, (...) de les societats
de la informació que hem creat per saber la situació, dir que
estam en una situació millor que en altres temes, és a dir llars
amb connexió a Balears són el 34%, és a dir, 4 punts per
damunt la mitjana estatal. El número d’usuaris que tenim en el
camp de llars és del 39% d’internet, 32% a Espanya, és a dir,
7 punts per damunt. Les freqüències de connexions també són
majors i en temes empresarials nosaltres a l’Observatori de la
Informació també hem estudiat aquest tema, nosaltres hem
inclòs les "micropime", cosa que no fan els estudis de l’INE
(Institut Nacional d’Estadística), és a dir, que no tenen en
compte les empreses de menys de 10 empleats. La situació a
Balears és de 88%, a Espanya 86% d’empreses que tenen
ordinador, però ja dic, nosaltres incloem les de menys de 10
treballadors. En connexions a internet Balears també està 2
punts per damunt, incloent aquest tema.
En definitiva s’acaba el temps, però el més important és que
el que fa el Govern balear és presentar..., era la intenció
explicar-ho avui, però després no he volgut deixar de contestarli les preguntes. Tenim el Pla de ciència i tecnologia, és un pla
tal com havíem dit, dins d’aquest primer semestre acabat,
després li podria explicar els eixos i els objectius i aquest Pla
de ciència i tecnologia és el projecte que realment tenim per
dur endavant i per situar el tema de recerca i innovació en el
lloc que ens correspondria a les Illes Balears perquè creim que
és un tema important per a la competitivitat dels nostres sectors
empresarials i especialment del sector turístic, un cop que
estam dins la zona euro, la millora de la competitivitat passa
per temes d’innovació bàsicament. Per tant, sí que hi ha un
tema del Pla de ciència i tecnologia i si no hi ha més preguntes
ho presentaria, m’hagués agradat més explicar-ho ara, però no
he volgut deixar de contestar les preguntes i creim que aquest
és el punt important d’allò que feim. És a dir, tal com vàrem
dir, el mes de juny presentaríem aquest pla i el podem presentar
perquè ja ho tenim redactat i ja passa pel consell assessor. Jo
crec que això és la base de futur i hi haurà poques discrepàncies

en el Pla de ciència i tecnologia, perquè recull moltes de les
coses, sobretot de divulgació científica que s’han fet bé fins
ara...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant Sr. Conseller per favor.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):
....les continuam potenciant i els temes que no han funcionat
correctament les intentam corregir amb important millores i
sense cap dubte posarem els mitjans econòmics perquè sigui
una realitat.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Per fixar la posició el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Els Verds..., no intervé. Per part del PSM-Entesa Nacionalista
el Sr. Pere Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President. Bé, hem escoltat fins ara aquesta
interpel Alació, especialment la intervenció del conseller i hem
notat a faltar un anàlisi un poc més transversal d’allò que és la
innovació, recerca, el desenvolupament tecnològic perquè
aquesta interpel Alació només se mou, de moment, dins el camp
d’allò que seria la Direcció General d’Innovació i pensam que
aquest és un tema que requereix d’actuacions molt més
transversals. És a dir, per una part hi ha la innovació propiciada
per l’empresa privada que s’hauria d’estimular molt més i de
fet al llarg d’aquests darrers temps hem trobat alguns
empresaris que tenien projecte de recerca en marxa i que se’ls
ha denegat l’ajuda pública per tirar-los endavant i aquest és un
camp que s’hauria d’intentar abonar.
Després hi ha la Universitat. Jo crec que està assolint uns
nivells realment acceptables. I després hi ha els instruments que
té l’administració pública, que a part de la direcció general,
dels concursos que periòdicament se convoquen. Després
podríem anomenar els centres BIT, el Parc BIT i el centre BIT
d’Inca. Aquest no està suficientment potenciant, entre altres
coses perquè l’edifici planteja uns problemes estructurals molt
difícils de resoldre. Hi ha els instituts tecnològics, que la
passada legislatura se’n posaran 2 en marxa, com era l’Institut
Tecnològic del Calçat a Inca i que precisament no ha pogut
rebre l’homologació pels problemes estructurals de l’edifici del
Centre BIT d’Inca. L’Institut Tecnològic de la Fusta i el Moble
a Manacor, que necessita més desenvolupament. L’Institut de
la Bijuteria a Menorca, etcètera. I després hi ha una altra eina
que és l’Institut d’Innovació Empresarial que depèn de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i que realment
aquests dos anys està en un encefalograma pla. De fet en els
darrers pressuposts, el pressuposts per a inversions era de 0
euros i pràcticament el pressupost se reduïa a capítol 1 i capítol
2.
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Per tant, jo crec que a part dels pressuposts destinats a allò
que pròpiament se’n diu innovació tecnològica, després hi ha
unes actuacions transversals, de fet el primer pla d’innovació
tecnològica se va redactar conjuntament amb la Direcció
General d’Innovació i la Conselleria de Comerç i Indústria,
perquè a través de Promoció Industrial és quan se pot
incentivar més especialment allò que és la recerca per part de
les empreses. I aquí hem d’entendre no només la recerca
pròpiament dita, sinó també la innovació tecnològica,
l’adquisició de maquinària puntera, la introducció de processos
informàtics en la fabricació, el disseny, que és un capítol
importantíssim. I en totes aquestes qüestions la veritat és que
notam que fa falta un major impuls i sobretot una major
coordinació. Esperem que en el futur pla que ja ha anunciat
vàries vegades el conseller, esperem que a finals d’any o a
principis del que ve el tenguem i se contemplin aquestes
actuacions transversals.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula Sr. Diputat.
EL SR. MOLINA I FRESNEDA:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Las
políticas en materia de R+D+I nos exige hoy en día y cada vez
más globalizar actuaciones, coordinar estas actuaciones es
fundamental para rentabilizar al máximo la inversión llevada a
cabo. El exceso de proyectos piloto sin una coordinación
adecuada y sin un marco previo de interconexión entre ellos no
hacen más que dedicar esfuerzos a conseguir resultados nulos.
Con el presupuesto presentado para este año 2005 en la
Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació nos deja de manifiesto las intenciones de su
conselleria en este campo, no tan sólo por el incremento de un
96% respecto al año anterior, sino por la decisión de dotar a las
Islas Baleares de una red homogénea de desarrollo. Es de suma
importancia llevar a cabo todas aquellas iniciativas que
involucren y que acerquen a la sociedad al desarrollo de las
tecnologías. Ya nos ha comentado la importancia que tiene en
el sector náutico los programas de innovación.
Sr. Conseller, nos ha introducido de lleno en la difusión de
la cultura científica. Hemos podido constatar la presencia en
todas las islas de la Fira de la Ciència de les Illes Balears, el
proyecto de la Ciencia y la Técnica de las Illes Balears y la
Colección de la Ciencia a las Illes Balears, la web balear
(...).org para dar a conocer las actividades realizadas. Nos
alegra poder observar que no cae en el error de llevar a cabo
proyectos ambiciosos en periodos reducidos de tiempo.
Apoyamos desde el Grupo Parlamentario Popular el equilibrio
a favor de los criterios científicos con los de carácter más
empresarial que buscan la mayor parte de sus programas. Nos
parece correcto que no afloren los programas como setas en el
monte, pero los que se lleven a cabo sean ambiciosos y
fructíferos.
Como no podía ser de otra manera, entendemos el
importante papel que juega en estas iniciativas la Universitat de
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les Illes Balears, a veces un poco olvidada. Definir en su
política la asignación de objetivos estratégicos para los actores
del sistema con un exponente claro en las empresas. El futuro
plan de R+D+I para las Islas Baleares 2005-2008, del cual nos
habló en su comparecencia para explicar el proyecto de ley de
presupuestos de la comunidad autónoma para el año en curso,
sin duda que incentivará la recerca pública, pero sin olvidar
que el sector privado es un agente primordial en este campo. La
cualificación del personal investigador, principal icono en la
recerca, implicar a los agentes económicos, sociales e
institucionales más representativos de las Islas Baleares, con la
finalidad de potenciar y mejorar el potencial de innovación.
Estamos totalmente de acuerdo con sus palabras de que todo
ello nos ha de llevar a competir en los mercados globales y
fortalecer la estructura que hace posibles las actividades de
recerca. Ello implicará acercar la sociedad balear a la cultura
de ciencia y tecnología.
No olvidemos como necesaria en este terreno la búsqueda
de nuevos talentos y nuevos valores a través de las becas,
potenciadas en los últimos años a través de programas
específicos de formación de personal investigador. Las
políticas transversales con otras consellerias para llevar a cabo
proyectos en común, claro ejemplo en la Fundación Cimera,
que junto con la Conselleria de Salut i Consum y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas se espera que se
convierta en un centro de referencia en el ámbito de
investigación de enfermedades respiratorias. Con la Conselleria
de Turismo el proyecto CETUR; con la Conselleria de Medio
Ambiente y el IMEDEA el proyecto de unidad GIZ, gestión
integrada de la zona costera, que permitirá una gestión
sostenible de la zona costera.
Sr. Conseller, la única manera de acompañar a la tecnología
en su vertiginoso avance y no quedar estancados y aislados es
poner unas bases sólidas y con objetivos claros, y en ellos nos
tendrá a su lado. Ha iniciado este gobierno a través de su
conselleria una apuesta fuerte por realizar un tejido donde
sostener este avance tecnológico. Consciente de que me dejo en
el tintero grandes proyectos de su conselleria debo decirle que
tendrá al Grupo Popular, como no podía ser de otra manera, al
seu costat en la ardua tarea que se ha marcado.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Molina. Sr. Diéguez, vostè té la paraula.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, pues
si los proyectos de innovación tienen que crecer como las setas
en el monte, pues sin duda es lo que está pasando con el Partido
Popular especialmente este año que no hay setas; estamos en
una temporada bastante difícil por la escasa pluviometría y sin
duda es una imagen adecuada. Setas pocas, proyectos muy
pocos, y de lo poco que hemos entendido de lo que nos ha
dicho el Sr. Conseller, pues estamos en una situación realmente
lamentable desde el punto de vista de la innovación.
Sr. Conseller, hacemos una interpelación sobre el futuro y
lo primero que hace es quedarse mirando al pasado, y así va
dando tropezones porque, vamos, se ha saltado un montón de
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cosas que hemos planteado aquí y sobre otras nos ha dado unas
explicaciones muy vagas, my inconcretas y muy faltas de
sentido.
Veamos. Nos ha hablado del Parc BIT. Le hemos
preguntado sobre el Parc BIT i no nos ha explicado qué es lo
que están haciendo en el Parc BIT, a quién están vendiendo los
solares. Vamos a ver, en el Parc BIT no se tienen que tener la
concepción, por lo menos entiendo que desde el punto de vista
de un conseller de Innovación no se debe tener la misma
concepción que la que pueda tener un agente de la propiedad
inmobiliaria, puesto que para ello la única formación..., para
vender solares no creo que sea para lo que está su conselleria,
y que usted me valore que va mejor o peor el parque porque
hayan vendido más o menos solares, pues creo que esto no es
adecuado. Para esto pues, mire, hacen falta muy pocos muebles
para ello. Si usted me dice que los solares se han vendido para
hacer esto, esto y lo otro, qué empresas de nuevas tecnologías
se van a instalar en el Parc BIT, ahí ya empezaremos a decir
esto va bien o esto va mal. Pero si simplemente nos dice
“hemos vendido solares”, pues mire, qué quiere que le diga,
para eso no hace falta estudiar mucho, simplemente ponerse un
palillo en la boca e ir a vender por ahí, no hace falta mucho más
apoyo a las nuevas tecnologías ni muchísimo menos.
Sobre la Fundación Cimera, Sr. Conseller, nos hace gracia;
dice que la universidad ha de estar pero no dentro, pero la
Carlos III sí. ¿Y por qué la Carlos III sí y la Universidad de las
Islas Baleares no? Por lo menos le digo por...
(Remor de veus)
...por lo que he entendido. No, me ha dicho que hay un
patronato ahí y poco más, ahí no hay ningún control. Y además
tampoco parece muy adecuado que se desvíen 3 millones de
euros del INSALUD que tenían que dedicarse a lo que son
propiamente los gastos sanitarios para llevarlos a este centro de
investigación, etc., etc. ¿Es así o no es así? Dígame si se gastan
3 millones de euros del INSALUD en este centro; ¿se gastan sí
o no? Sí. Muy bien, pues ya sabemos por qué no le cuadran
mucho las cifras también en sanidad.
Bien. Centro de Estudios Avanzados del Turismo. Bueno,
si todo lo que ha hecho ha sido hablar con el Sr. Barberà por
teléfono y perdonarle el altercado es todo lo que ha hecho para
que haya un centro de estudios avanzados de turismo aquí. Le
ha perdonado el altercado que hubo, nos lo ha explicado más
o menos por encima, y ha hablado un par de veces y hablará
con él. Pero ¿cuál es su propuesta? O sea, cuando vaya a ver o
cuando tenga una reunión con el Sr. Barberà, ¿qué le va a
proponer?, ¿qué le va a llevar? Prestigie la institución en la que
está usted y llévele un plan bien preparado. Dígale: “Mire, le
ofrecemos esto; podemos hacer un solar aquí”, etc., etc.
Recuerde que hay un mito que nos gustaría que quedara
completamente desterrado: cuando se negociaban las
transferencias hace años entre el Gobierno central y el
Gobierno de las Islas Baleares en la primera época de gobierno
del Partido Popular había un dicho que se solía decir por
Madrid, “eres más torpe que el consejero de Baleares”, que iba
a negociar las transferencias con un cuaderno de espiral
pequeñito, cuadriculado, iba tomando ahí sus notas de lo que
le iban diciendo allí sin llevar ningún proyecto ni nada. Vamos

a quitar esos antiguos mitos y esas antiguas malas imágenes que
teníamos el Gobierno de las Islas Baleares; lleve una propuesta,
lleve algo, pero no diga “estoy esperando que le llame por
teléfono, ya nos veremos”, etc., etc.
En el nuevo plan que va a presentar probablemente pronto
no ha intervenido la universidad, o por lo menos no nos lo ha
dicho. Nos gustaría que nos dijera si en la elaboración de ese
plan que se ha hecho, que está usted a punto de presentar, ha
intervenido la universidad o si se ha hecho de espaldas a la
universidad.
Dos o tres cuestiones muy rápidamente porque se me acaba
el tiempo. El uso de Internet; hombre, no se atribuya que en
Baleares haya un uso de Internet mayor que en otras
comunidades a una política suya; si no me dirá qué ha hecho
para favorecer que haya un mayor uso de Internet en Baleares
que en otras comunidades autónomas; dígame qué medida ha
tomado. Probablemente sea más mérito de las ofertas en líneas
ADSL de las compañías comerciales que suyo, porque cosas
suyas no nos ha dicho nada, nada en absoluto.
No me ha dicho nada sobre las becas Ramón y Cajal, que le
he preguntado de forma clara y concreta. No me ha dicho nada
sobre qué va a hacer para incentivar a las PIM E para que
inviertan más. No me ha dicho nada sobre el programa de
fomento de la investigación, el PROFIT, sobre cuántas
empresas han solicitado ayudas. No me ha dicho nada sobre el
Estatuto del becario, ¿cuántos becarios hay de alta en la
Seguridad Social en Baleares? No me ha dicho nada sobre el
software libre, que es un tema de muchísima actualidad y de
muchísima importancia para el futuro de las Islas Baleares. Y
por supuesto no me ha dicho tampoco nada de lo que son las
redes BIFI, cuando hoy en día estamos en un momento muy
importante puesto que hasta la Unión Europea ha hecho una
convocatoria de ayudas para financiar redes BIFI en zonas
oscuras, y le quería preguntar una cosa muy concreta...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Diéguez, per favor.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Sí, acabo en 10 segundos, Sr. Presidente. ¿El Gobierno de
las Illes Balears tiene previsto participar en esa convocatoria
para obtener ayudas de la Unión Europea para financiar redes
BIFI en zonas oscuras?
Son preguntas muy concretas y muy claras. Sr. Conseller,
confío en que aprovechando que tiene un último turno pueda
contestarme a algunas de estas dudas que tenemos y podamos
aclararnos. En definitiva, esperemos que nos pueda demostrar,
aunque sea en estos últimos momentos, pues que las nuevas
tecnologías para usted, como el sur, también existen y hay que
prestarles un poco de atención.
Nada más, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller...
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EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, miri,
desviament de fons d’una banda a l’altra, la importància que
vostè li donava, de (...) de recerca es varen desviar 828.000
euros l’any 2002 a distints temes, com la finançació de mitjans
de comunicació, és a dir, que dels doblers que estaven
pressupostats se n’anaven.
Però en qualsevol cas el que jo creia que era allò important
avui era la presentació del Pla de ciència i tecnologia o parlar
del futur i no del passat. Per tant els objectius d’aquest pla de
ciència i tecnologia són cinc: el reforçament de les capacitats
de sistema d’innovació regional a les Illes Balears; el foment de
la investigació científica i tecnològica a les àrees temàtiques
d’interès estratègic per a les Illes Balears, és a dir, s’han de
definir quins són els interessos estratègics, no tots, perquè
evidentment amb la nostra capacitat no podem arribar a totes
bandes; promoure la innovació a les empreses de les Illes
Balears, aquest és un punt fonamental com ha explicat molt bé
el portaveu del PSM , promoure la innovació a les empreses de
les Illes Balears; enfortir el capital social a les Illes Balears
reforçant la relació entre els agents del sistema; i, cinquè,
fomentar la cultura científica i l’interès social per la ciència i la
tecnologia i la innovació. Aquests objectius es desenvoluparan
amb distints programes i mecanismes d’actuació, és a dir, que
passaré a anunciar aquests cinc programes que estan
interconnectats entre si i que no es corresponen amb un sol
objectiu sinó que estan interconnectats.
Els cinc programes del Pla de ciència i tecnologia són:
Reforçar la base científica en aquest apartat, és a dir, reforçar
la base científica en aquest primer apartat, és dir, hi ha
l’increment de la capacitat humana. En aquest tema hi ha
l’increment de beques predoctorals, les bosses de viatges per a
becaris, els contractes Ramón y Cajal de què parlava el Sr.
Diputat, i també incloem el nou tema de cofinançament de
tècnics de laboratoris, que són els ajudants dels investigadors,
és a dir, que en aquest moment ja n’hem aprovat cinc a la
Universitat de les Illes Balears i s’ha de potenciar aquest tema.
És a dir que aquests són els eixos dintre la capacitat humana
que hem de continuar reforçant. En beques predoctorals en
aquest moment de les 12 beques per al 2005, la convocatòria
que ha augmentat les beques predoctorals, és a dir, ¿quina és la
nostra política?, idò les mateixes beques que hi havia abans i
sis més per a unes àrees prioritàries, i les àrees prioritàries són
turisme, TIC, medi ambient, ciència i tecnologies marines i
ciències de la salut. Aquestes són les àrees prioritàries i en
aquestes àrees prioritàries s’incrementen les beques
predoctorals. Són beques per una durada de quatre anys amb
una dotació econòmica de 1.100 euros i tendran inclusió a la
Seguretat Social aquestes beques predoctorals, com demanava
el diputat.
Dintre d’aqueixa primera base de reforçament de la base
científica també creim que és important l’increment de la
capacitat d’infraestructures. L’augment d’infraestructures, en
part cofinançades amb el fons FEDER, per a equipaments
científics, equipament de serveis científics i tècnics, al (...)
també hi anirà una part i una part als edificis d’instituts de la
Universitat de les Illes Balears. I una altra part va a la seu de la
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Fundació (...) Cimera i al centre de turisme i oci. Aquests són
els projectes de reforçament de la base científica des del punt
de vista d’increment de la capacitat d’infraestructures.
Dintre d’aquest primer punt, també, de programes de
reforçament de la base científica, hi ha l’increment de
l’eficiència. Aquí és important l’aposta pels grups competitius,
és a dir, el mes d’octubre traurem la convocatòria dels grups
competitius. Els grups competitius són els premis a
investigadors que més recursos obtenen de fora, de la Unió
Europea o de l’Estat; per tant hem d’incentivar aquests
investigadors que són capaços, per la gran qualitat dels seus
projectes, de dur recursos de la Unió Europea o de l’Estat
central; per tant reforçarem aquests grups competitius. El tema
dels grups (...) són gestació per ajudar als futurs investigadors,
els grups d’estudi per al desenvolupament de tots els temes de
les metateories, és a dir, de les teories del caos, etc. Els grups
interdisciplinars, les xarxes d’R+D per fomentar l’organització
de reunions i de grups de gent en aquest apartat a projectes
europeus, també estan inclosos en aquest reforçament de la
base científica.
El segon programa és per fomentar la investigació en àrees
temàtiques. Com li deia aquí les àrees temàtiques les hem
centrades molt bé, el tema del turisme amb el tema del CETUR,
és a dir, el projecte de centre de turisme i oci no es preocupi,
Sr. Diputat, que està totalment elaborat, i que si el Sr. Secretari
General de Política Científica no hagués anulAlat les reunions se
li hagués presentat. Té un avanç, és a dir, afortunadament no ho
va presentar, tot l’avanç del projecte que li havíem fet
nosaltres, però ja ho té, i ja el que serà el projecte concret el
tendrà quan ens rebi.
En tema de medi ambient també és una altra àrea temàtica
important. Aquí la duim de la mà de l’IMEDEA, potenciar
l’IMEDEA com a centre de referència. I el tema de ciències de
la salut que li he dit, amb el centre Cimera que evidentment jo
crec que la Conselleria de Salut també ha de fer investigació i
és lògic que financiï part d’aquest projecte conjuntament amb
la conselleria que represent.
En capital social anirem a les línies de reforçament i
articulació del sistema d’innovació, el personal d’empreses.
Aquí el tema de Torres Quevedo hem d’aprofitar aquest
programa estatal per introduir-lo aquí; aquest és un punt que
també vàrem tractar amb el secretari general de com fer la
promoció conjunta en aquest apartat, el tema d’agendes, les
reunions especial de (...) per a tema de xarxa i agendes, el
suport a centres d’interfície, suport a la difusió i explotació
tecnològica i projectes cooperatius entre empreses i centres de
recerca, especialment entre empreses i universitat, per dur la
unió d’aquests punts, i evidentment (...) mixtes empreses
centres de recerca que són convenis a llarg termini entre
empreses i els centres tecnològics o la Universitat de les Illes
Balears per fer (...) dels seus centres. Això és el que de
potenciar per fer aquesta unió entre empreses i els centres
d’investigació i els centres tecnològics o la universitat.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.
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EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

el Govern ha presentat i el Consell de Política Fiscal i
Financera ha aprovat.

Sí. Per últim el quart programa seria la potenciació de la
innovació en el sector empresarial; aquí hi hauria la innovació
en els sectors tradicionals, innovació en el sector turístic,
innovació en els sectors emergents i la diversificació, que no
pas a detallar però que sí es contempla part de les coses que
s’han demanat aquí, idò estan en aquest pla.

El conseller, jo crec que en un intent d’introduir un element
de confusió, va parlar a la seva intervenció a la interpel Alació
que l’esforç d’inversió en infraestructura justificava, entre
altres coses, la situació actual de l’estat de les finances de la
comunitat autònoma. A la nostra presentació de la interpel Alació
no vàrem voler parlar de carreteres, no en vàrem voler parlar i
no vàrem parlar de carreteres perquè no és l’objecte del Pla
d’equilibri econòmic i financer, però la situació de les
carreteres amenaça d’una manera tan important, molt més
important que la situació a la qual vol fer front el Pla
d’equilibri econòmic i financer, perquè estam parlant de
quantitats que poden ser al voltant del triple que aquelles que
han motivat aquest pla, si no hi ha un acord sobre carreteres, i
no sembla que el capteniment del Govern dugui cap a cap tipus
d’acord, estam en una situació en aquest moments que el tema
està absolutament empantanat, sense poder sortir ni endavant
ni endarrera, si no hi ha cap tipus d’acord estarem parlant de
volums de deute superiors als 1.000 milions d’euros, és a dir,
aproximadament tres vegades més que aquell que ha provocat
aquest pla d’equilibri. Per tant la situació és extraordinàriament
greu, però a part, a part i afegida a aquesta. Però en fi, això és
un debat que haurem de tenir en alguna altra ocasió una vegada
es vegi el final d’aquest estat litigiós que el Govern de la
comunitat autònoma està mantenint amb el Govern central.

I l’últim eix és la difusió i divulgació científica, que aquest
és l’eix que més coincideix amb els plans anteriors perquè el
que era fer divulgació sí que es feia, en la meva opinió molt
correctament. Es continua potenciant la quinzena de la ciència,
denominada setmana però és una quinzena; la colAlecció de
ciències a les Illes Balears, història de la ciència, estudi de
viabilitat al Museu de la Ciència, i la Fira de la Ciència a les
Illes Balears, que l’hem duita, com ha dit el diputat del Partit
Popular, a totes les illes, i el despatx de la ciència. Aquests
temes, que són tres d’ells coincidents amb els plans anteriors,
es continuaran potenciant.
En definitiva el Govern sí que té un pla nou de ciència i
tecnologia, és a dir, que ara està ja en fase de passar pel consell
assessor, i que estarà consensuat i que anirà endavant en tots
aquests aspectes, i per primera vegada donarem passes i no
anirem passes enrere, com passava a l’anterior legislatura.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
III. M oció RGE núm. 4715/05, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general
d'increment d'imposts, derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 2747/05.
Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i a la votació de la moció RGE núm.
4715/05, relativa a política general d’increment d’imposts,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, derivada del debat
de la Interpel Alació RGE núm. 2747/05. Per defensar la moció
té la paraula el Sr. Francesc Quetglas.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, amb caràcter general la moció derivada de la
interpel Alació que presenta el Grup Parlamentari Socialista és
una invitació al Govern a corregir, una invitació a corregir i a
reconvertir el seu pla d’equilibri econòmic i financer.
En quin sentit? En primer lloc, en el de reconsiderar,
reconvertir el Pla d’equilibri financer, que posa
fonamentalment el seu accent a l’increment d’ingressos amb un
espectacular augment dels impostos, a una reconsideració via
despeses, reconsideració de despeses que pot assortir tant o
més grans efectes i en qualsevol cas molt més positius per a
l’economia i els consumidors de les Illes Balears que el pla que

Com ja vàrem dir, per a nosaltres el Pla d’equilibri
econòmic i financer 2006-2008 té efectes negatius a les nostres
illes, efectes negatius tant a la competitivitat, tant per les
empreses, per l’estructura productiva, com pels consumidors.
L’increment que significa l’aplicació d’aquest pla tant en el
preu dels transports com en el preu de l’habitatge, per només
posar dos exemples absolutament paradigmàtics i molt
importants per a la nostra economia i per als consumidors,
justifica ja una crítica global al mateix i una exigència de
replantejament. Incrementar el preu de la benzina, incrementar
el preu de l’habitatge, incrementar la pressió fiscal a base
d’increment de les bases impositives, incrementar els cànons i
les tarifes és ni més ni manco que carregar a l’esquena dels
ciutadans el producte de les negligències de gestió del Govern.
El conseller deia que la política fiscal que plantejava el Pla
d’equilibri econòmic i financer suposava una neutralitat
impositiva, i basava aquesta neutralitat, aquesta suposada
neutralitat, en el fet que l’increment de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats es compensa amb
altres exempcions, com és ara l’exempció dels pous de reguiu
del cànon de sanejament o l’adquisició entre vius de negocis
familiars. I això, Sr. Conseller, vostè sap que no és neutralitat,
perquè la política fiscal del Govern manifestada en aquest pla
no té res a veure amb una neutralitat impositiva des del moment
que trasllada la càrrega, com deia abans, de la negligència de
la gestió a la butxaca dels ciutadans, sobretot a la d’aquells que
han de carregar el seu cotxe de benzina, a la dels transportistes
que afecten la pràctica totalitat dels béns i serveis consumits
per la nostra societat, i a la dels compradors d’habitatges que,
atesa l’actual situació del sector, és un tema especialment greu.
Insistim a la nostra moció en el tema de Son Espases. Hi
insistim perquè ens pareix que és absolutament paradigmàtic,
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i hem de recordar les grans xifres: feim un pla d’equilibri
econòmic i financer perquè tenim un dèficit de 385 milions
d’euros, i la diferència entre fer Son Espases a Son Dureta o a
Son Espases són 140 milions d’euros, és a dir, més d’un terç
del que significa el volum que justifica aquest pla de retall i
d’increment impositiu està motivat per una decisió políticament
injustificada i absolutament incorrecta baix el nostre punt de
vista. Per això demanam, exigim, una vegada més posam sobre
la taula, la necessitat d’introduir aquesta reflexió. I quan parlam
de 140 milions d’euros de diferència parlam d’una quantitat
que és la que hi ha sobre el paper, però que sabem que en
realitat serà molt més, entre altres coses per la necessitat que hi
haurà de dur endavant obres urgents i d’emergència a Son
Dureta, que tanmateix s’hauran de fer, que tanmateix aixecaran
pols i que tanmateix és inevitable, perquè el retard que
significarà la posada en marxa de Son Espases així ho obligarà;
l’estat de Son Dureta no permet continuar com fins ara.
I en general tots aquells capítols de despesa sobre els quals
el Pla econòmic i financer ni es pronuncia ni estudia. I ja vàrem
parlar del significa, per exemple, la posada en marxa d’IB3,
que no és més que la dedicació de fons pressupostaris al servei,
a més a més, del Partit Popular; tothom coneix IB3
popularment amb el nom de PP3, tothom sap què volem dir
quan parlam de PP3, ja està en el carrer perquè efectivament és
així: al servei de la política propagandística del Govern i del PP
empenyoram una quantitat de doblers fins ara desconeguda, 40
milions d’euros en el pressupost d’enguany però són ampliables
i pocs ens equivocaríem si diguéssim que només enguany es
gastarà el doble, però les despeses de manteniment d’aquest
aparell de propaganda seran molt importants i gravaran de
manera molt greu les finances de la comunitat.
Si agafàssim aquests capítols de despesa, els reconvertíssim,
els racionalitzàssim, possàssim un element de dir “bé, tenim la
necessitat d’eixugar un dèficit; anem idò a reestructurar
ingressos i despeses”, i no només despeses sanitàries, com fa el
pla, podríem enfocar la qüestió d’una manera molt millor de la
que ha fet fins ara el Govern, i aquest és el sentit de la nostra
proposta.
Dos greus efectes del Pla d’equilibri econòmic i financer.
Un increment d’impostos que ja hem dit que grava d’una
manera especial sobre l’habitatge, i jo crec que quan parlam
d’increments del preu de l’habitatge entre el 15 i el 17% anuals
i no sembla que de moment aquest ritme s’aturi, i m’agradaria
incorporar aquí el fet d’algunes de les crítiques absolutament
injustificades que rebíem des de l’anterior govern perquè no
érem capaços d’aturar el preu de l’habitatge, i la incapacitat
que té el Govern de la comunitat autònoma, aquell i aquest, per
aturar aquesta escalada de preus, però el que és greu, el que sí
és pecat mortal, si m’ho permet, és agreujar aquesta situació
amb un increment impositiu que grava les adquisicions de
l’habitatge a través d’increments de transmissions patrimonials
i actes jurídics documentals en la compra, l’adquisició i la
constitució de les hipoteques. Aquesta és una mostra de la
insensibilitat del Govern de les Illes Balears en el tema
d’imposicions sobre l’habitatge que no dubtam en qualificar
d’absolutament escandalosa, absolutament escandalosa.
En resum, senyors del PP, els convidam a fer una
rectificació, a fer una rectificació del Pla econòmic i financer

3175

que comenci pensant en les despeses, que no pensi només en
els ingressos i només en com traslladarem als contribuents, als
ciutadans, als empresaris, la càrrega de les greus errades de
gestió que ha tengut aquest govern. Els convidam a aquesta
rectificació.
Després vendrà carreteres, i haurem de discutir quin pla
haurem de posar en marxa per eixugar el dèficit que les seves
esbojarrades decisions, sumades a la seva incapacitat d’arribar
a acords amb el Govern, significaran per a les finances de la
comunitat autònoma, hipoteca dels futurs governs, la seva
actuació en matèria de manca de gestió o mala gestió del
conveni de carreteres.
Pensin, a més, amb fonts alternatives d’ingressos. S’està
dibuixant a l’horitzó, i així es parla no només en el si del
Govern central sinó d’altres comunitats autònomes, de retornar
a una reflexió que ja sabem que a vostès els posa nerviosos,
però que no hi ha dubte que és el camí del futur de cara a
obtenir una autonomia financera de les comunitats autònomes
més gran i una font d’ingressos tributaris propis. Es tracta,
lògicament, de reconsiderar la seva actitud sobre (...) de
fórmules alternatives d’ingressos basades en la tributació
mediambiental. Creim que això, que s’està -insistesc i dicalbirant, s’està dibuixant com allò que donarà una resposta
important dins el nou sistema de finançament i que vostès es
varen apressar a retirar del mapa i a demonitzar des de la seva
actitud, hauran de rectificar i saben que hauran de rectificar,
saben que tard o prest hauran de pensar en aquest tema. Els
convidam a obrir un debat, una reflexió sobre aquesta qüestió.
No els vull parlar una altra vegada del passat, i de si l’ecotaxa,
de si el Govern es va equivocar, si no es va equivocar...; no
parlem d’aquest tema, deixem-ho anar, però hem de parlar del
futur, i de cara al futur aquest és un tema que vostès estan
obligats a plantejar.
En definitiva, els convidam a la reflexió, jo crec que amb
bones paraules, amb arguments, amb una proposta raonada i
gens rupturista perquè aquest govern es posi les piles, canviï el
seu esquema i no gravitin exclusivament sobre els consumidors
i sobre el sistema productiu de la comunitat autònoma aquells
errors que històricament el Govern ara ha de pagar les factures.
Gràcies, Sr. President.
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions per 10
minuts. En primer lloc té la paraula el Grup Parlamentari Mixt.
No hi és. El Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, el
Sr. Miquel Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. Per pronunciar-nos des del
Grup d’Esquerra Unida i Els Verds a favor d’aquesta moció
presentada pel Grup Parlamentari Socialista i fer algunes
consideracions. En principi pot resultar paradoxal que des de
l’esquerra es critiqui un increment d’imposts, un increment
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d’imposts suposadament liberal i un Govern que es presentava
a les eleccions dient que davallaria els imposts i ens trobam que
no només no els rebaixen sinó que els pugen. Però jo crec que
la paradoxa no ho és tant si consideram quin és aquest
increment d’imposts i quina és la funció impositiva que ens
plantejam habitualment els de l’esquerra. La funció impositiva
des de l’esquerra és per una redistribució de la riquesa, per
afavorir la gent més necessitada, per treure recursos d’aquells
que més tenen i destinar-los a aquells que no tenen tant i que
tenen més necessitats.
Bé, aquesta pujada d’imposts que es fa per part del Govern
del Partit Popular, d’entrada ja és injusta perquè és una
tributació indirecte, una tributació que recau sobre tothom.
Aquesta tributació indirecte es fa sobre la benzina per una
banda i no és un impost ecològic sobre la benzina que és una
qüestió que a un territori com les illes pot tenir uns efectes molt
importants, molt més importants que a un territori peninsular
perquè l’efecte sobre el transport, l’efecte que pot tenir sobre
l’elevació de la inflació és més important a les nostres illes. I
per altra banda com que és un impost indirecte que recau sobre
tothom, no té els efectes redistributius que es com es plantegen
els imposts des de l’esquerra.
Un altre tema és l’impost que es sotmet per damunt del preu
de l’habitatge, amb una situació, ja ho ha dit el Sr. Quetglas,
quan el preu de l’habitatge no para de pujar any rera any. Quan
aquesta evolució a l’alça sembla imparable i com a mínim no
hem vist que des del Govern del Partit Popular es fessin
actuacions per tractar de què l’habitatge no segueixi pujant de
preu, és d’una irresponsabilitat total i absoluta augmentar els
imposts que graven directament el preu de l’habitatge i que
suposen un augment d’aquest preu de l’habitatge. I llavors unes
altres pujades de taxes i altres qüestions, tot això també com ha
dit el Sr. Quetglas, es fa per a aquest Pla d’equilibri econòmic
i financer que s’ha produït quan duim 2 anys de Govern del
Partit Popular, es veuen obligats a fer aquest Pla d’equilibri
econòmic i financer per la situació d’endeutament que s’ha
generat en poc temps. Endeutament que a més s’ha generat
moltes vegades per qüestions realment sorprenents, com s’ha
dit també. Que es creï una televisió de partit, un òrgan de
propaganda que tengui el cost que té i que això sigui una de les
qüestions que hem de solucionar amb el Pla d’equilibri
econòmic i financer és realment greu. Que altres despeses
innecessàries que s’han vengut denunciant de manera reiterada
també incideixin sobre aquesta necessitat, com podria ser Costa
Nord, l’equip ciclista i que ja hem dit tantes vegades és
realment greu també.
I a més ens trobam, com ha dit el Sr. Quetglas, que aquí
estam a l’inici perquè després ens vendrà tot allò que no es
pagui de carreteres, tot allò que no s’aconsegueixi que ho pagui
Madrid, via conveni, via negociacions que no s’estan duent a
terme, o via peatge a l’ombra, que és també una qüestió molt
greu que recaurà sobre els pròxims 25 anys. I això encara no
està previst aquí. I el tema de Son Espases. Ho ha dit el Sr.
Quetglas, no val la pena repetir-ho, però no es pot justificar des
de cap punt de vista que es faci un hospital que costa 140
milions d’euros més del que hi havia previst. Un hospital que
també es pagarà, s’ha anunciat aquests dies, al llarg de 30 anys.

O sigui que s’està fent una pujada d’imposts de manera
immediata per resoldre uns problemes d’endeutament generats
quan no duim ni 2 anys de Govern del Partit Popular i tot allò
que ens queda a l’horitzó. És una política econòmica realment
poc seriosa, poc responsable, pensam que s’ha de replantejar
per part del Partit Popular i que no podem fer endeutaments
irracionals sobre qüestions que no siguin de necessitat per als
nostres ciutadans i no podem fer plans d’equilibris econòmic i
financers basats en augment dels ingressos per imposts tan
injustos com són aquests i en reduccions d’inversions en els
sectors bàsics i essencials en allò que es coneix l’estat de dret,
en educació i sanitat, que bàsicament és la qüestió del Pla
d’equilibri presentat pel Partit Popular.
Per tant i per concloure donam el suport a aquesta moció
del Grup Parlamentari Socialista i també demanam una reflexió
del grup majoritari, del Partit Popular, perquè crec que això no
només contradiu el seu programa electoral sinó que pot tenir
efectes nocius sobre el conjunt de l’economia de les illes i
evidentment, sobre aquelles persones que tenen menys recursos
perquè amb imposts indirectes ho paga tothom per igual.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Pere
Sampol i Mas.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé, per anunciar el suport a
tots els punts de la moció. I efectivament el Sr. Quetglas
l’encerta quan diu que si s’aplicava aquest increment de pressió
fiscal que està establert en el Pla d’estabilitat, tendria uns
efectes molt negatius. Però jo crec que ja tenen els efectes
negatius les mesures d’increment de pressió fiscal que s’han
pres perquè s’ha parlat fins ara dels actes jurídics documentats
i sobretot perquè és un impost molt sensible sobre el tema que
preocupa més a la gent avui en dia, especialment la gent jove,
provoca una encariment del preu dels habitatges. Però és que
hi ha altres maneres més subtils de pressió fiscal. El Govern
braveja de què hi ha un increment dels ingressos, fruit de la
bonança econòmica, però aquest increment d’ingressos ve per
un increment encobert de la pressió fiscal, via actualització de
valors.
Mirin, aquesta setmana mateixa vaig tenir l’ocasió de córrer
papers per a un familiar i el gestor me va advertir de
l’increment brutal que hi ha hagut de la pressió via actualització
de valors cadastrals i que automàticament la Conselleria
d’Hisenda produeix una revisió de les declaracions via
actualització de valors. Per tant, aquí ens trobam amb un doble
llenguatge, però al final el Partit Popular està aplicant una
dràstica política d’increment de la pressió fiscal, ja sigui via
increment del tipus, actes jurídics documentats que s’ha doblat,
o via actualització dels valors de les propietats. Clar, el Sr.
Ramon ho deia, si aquest increment de recursos que obté
l’administració anessin destinats a redistribuir la riquesa i
especialment, a crear els serveis per als sectors més necessitats
de la població, un no té més remei que apuntar-s’hi i aplaudir-
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ho. El problema és quan se tuden els doblers, s’han posat
alguns exemples, jo en posaré alguns més per no repetir
arguments en el Diari de Sessions. El Sr. Quetglas ha parlat de
Son Espases i no parlaré del valor de Son Espases perquè l’ha
adquirit una altra institució, l’Ajuntament de Palma.
Però parlant de com el Partit Popular compra sòl rústic el
concurs que ha fet la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia per adquirir uns terrenys rústics per ubicar-hi el recinte
firal, un concurs que surt a 30 euros el metre quadrat el rústic.
Però és que el rústic ben pagat no se pagava ni a 2 euros el
metre quadrat i estan provocant... sí senyor! El rústic va a
500.000 pessetes el quartó de terra bona i ens hem tornat bojos,
paguen el rústic a preu de solar, a 5.000 pessetes el metre
quadrat, o com estan pagant les expropiacions. És a dir, una
administració que no té doblers, idò bé enlloc de fer una
autopista, l’altre dia vaig passar per Llucmajor i vaig quedar
escandalitzat amb aquelles rodones a l’aire, a més a més les
vaig trobar molt perilloses, parlen de què són segures, idò fer
unes carreteres més modestes, igual de segures, però a les
expropiacions per devers Campanet han arribat a pagar a més
de 20 euros el metre quadrat de rústic, però i de què parlam?
Clar i per això hem d’incrementar els imposts. Per tant, el que
s’ha d’imposar és una política de més austeritat perquè no se
pot donar suport a aquesta política.
Aquesta setmana passada també vaig tenir ocasió de reunirme amb un grup que se dedica a reflexionar sobre l’economia
i me varen dir: “és que tota l’oposició hauria de fer costat al
Govern per demanar un sistema de finançament millor”. Estic
d’acord i el PSM sempre ha demanat un sistema de
finançament millor. Però allò que no podem tolerar és que sigui
per malgastar els doblers, com se fa actualment. Ja els ho deia
fa 15 dies en la interpel Alació, aquest endeutament brutal que
s’ha provocat, via deute directe damunt els pressuposts, via
deute a les empreses públiques i via aquests compromisos
plurianauals que continuen i no només continuen sinó que
damunt el Pla d’estabilitat pressupostària és un element
estratègic que la Conselleria d’Hisenda se planteja per poder
realitzar més despesa. És que en dos anys han gastat més d’un
pressupost, l’hipoteca comença a ser realment alarmant.
Per tant, crec que hi ha motius suficients per donar suport
a aquesta moció. Pensam que els tributs que s’estan pujant no
són els més adequats, en aquest moment toca a més a més els
elements més sensibles i no se pot tolerar que aquest increment
de la pressió fiscal sigui per finançar despeses com les que
s’estan fent. No parlem de l’equip ciclista, pareix que havia de
ser un instrument bàsic de la política turística i realment els
resultats són ben pobres.
Bé, moltes gràcies, Sr. President.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
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Gràcies, Sr. President. Després de les manifestacions que
s’han fet aquí, home! Sincerament, crec que no estan legitimats
per sortir i fer l’exposició que han fet. Efectivament, paraules
molt suaus, molt bé, però repassem una mica. Tenim el Pla
d’equilibri econòmic i financer, efectivament hi ha unes
conclusions, però les conclusions del Pla d’equilibri econòmic
i financer quines són? Que efectivament necessitam més
finançament perquè es donen més serveis i tenim un increment
de població. Increment de població que ja les dades del
Ministeri d’Economia surt que les Illes tenen un increment de
població del 99 al 2002 d’11,58%, després ja parlarem d’això.
Bé, tornem a l’assumpte. El Pla d’equilibri econòmic i
financer, efectivament es tracta d’un instrument mitjançant el
qual, entre altres aspectes, el que es pretén és minvar l’elevat
dèficit heretat del pacte de progrés. T enim en compte que
l’informe fet per la firma Ernest & Young l’eleva en 323
milions d’euros. En aquest pla efectivament s’incorporen una
sèrie de previsions d’ingressos per exercicis futurs en els tributs
cedits per la comunitat autònoma, tenint en compte la seva
evolució i les mesures fiscals aprovades a la darrera Llei
d’acompanyament 8/2004, en què solament es preveu en aquest
pla modificar la tarifa del tram autonòmic de venda de
minoristes d’hidrocarburs, solament si estam obligats, si no
s’arriba a un acord satisfactori amb l’Estat de millora de
l’actual sistema de finançament.
I ara tornarem aquí, a les dades del Ministeri d’Economia,
per què tenim comunitats..., Andalusia amb un increment de
població, ja li he dit tot són dades del Ministeri d’Economia,
increment de població del 99 al 2002 d’ un 2,37%; increment
de finançament de competències un 12,53. Per què Castella la
Manxa que té un increment del 99 al 2002, d’un 3,23%;
increment de finançament de competències d’un 11,88%. Per
què Extremadura, increment de població d’un -0,05%, té un
increment de finançament d’un 12,77%? Per què Balears que
ha tengut un increment, segons dades de M adrid, d’un 11,58
per què figura aquí que té un increment de finançament d’un
9,34? Per què hem de ser menys? Per què hem de tenir un
2,34% menys? Tot això està recollit en aquest pla.
Així mateix en aquest pla s’incorporen també un conjunt de
mesures de contenció de despesa pública, mesures que ja tenia
previst executar aquest G overn, però que s’han hagut de
plasmar en aquest pla per exigència en el propi Ministeri
d’Economia, com a condició sine qua non, per poder complir
el Govern amb la possibilitat d’endeutar-se, però en l’emissió
de bons autonòmics, no en l’argumentació que ha donat el
representant d’Esquerra Unida.
Quant al tercer punt de la moció. Parlam de suposades
despeses propagandístiques que es denuncien en la moció.
Aquestes no són certes i no són certes en primer lloc perquè cal
aclarir que la comunitat autònoma en els seus pressuposts de la
comunitat autònoma, en el seu capítol sisè que parla
d’inversions, distingeix entre inversions materials i inversions
immaterials. I el Govern actual ha optat per decantar-se més en
inversions materials que inversions immaterials, molt diferent
d’allò que havia fet el pacte de progrés, l’anterior Govern. A
més, inversions en infraestructures de qualsevol tipus, de medi
ambient, aquí tots recordarem el tema de les depuradores a
l’anterior legislatura, quantes discussions vàrem tenir perquè
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les depuradores no funcionaven, en un problema en concret a
Cala en Porter que era espantosa les olors que provocaven i
aquí ningú va voler fer una depuradora nova. Ara es fa una
depuradora nova, o sigui es fan inversions, es milloren serveis
educatius, serveis sanitaris, mediambientals i demés.
Per tant, és molt millor invertir en això i no en unes
despeses propagandístiques de l’anterior Govern i a més a més
moltes es varen publicitar mitjançant ingressos de l’ecotaxa i
això també és una dada pública, no ens estam inventant cap
número, hi ha un informe, un balanç (...) públic de Diversitat
21, en el qual es recullen plans de comunicació que ascendien
a 2,5 milions d’euros. Idò bé, aquest Govern ha optat enlloc de
fer això, enlloc de publicitar aquestes suposades millores i que
al final no es feia res de res, se prefereix fer infraestructures
que els ciutadans puguin tocar i veure. I som plenament
conscients de què estam administrant doblers públics i bé, si
s’ha decidit fer un hospital nou, és millor fer un hospital nou
adaptat a les noves tecnologies que no fer un hospital o ampliar
un hospital compaginant el funcionament del propi hospital
amb l’ampliació...

Llavors aquí vostès varen fer un increment que va ser
imperceptible tributàriament per al ciutadà, però perceptible
econòmicament per a la butxaca dels ciutadans, perquè vostès
van incrementar un 42,07% les bases impositives i després
varen incrementar els tipus impositius amb la instrucció signada
pel secretari general de...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Sugrañes, no li puc donar més temps. Em sap molt de
greu.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
Acabo. Mirin, el tipus impositiu era un 1,82 i un 1,45 i ho
varen incrementar a 2,20, la qual cosa va suposar un increment
impositiu, la gent va pagar un 13,75% més durant tot aquest
exercici i un 42,07 quant a successions i donacions...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Sugrañes.

EL SR. PRESIDENT:
(Alguns aplaudiments)
Vagi acabant Sra. Sugrañes.
Sr. Francesc Quetglas.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
...i l’únic que tendrem al final què serà? U n hospital vell,
desfasat i parcial. I he d’acabar hauré d’anar directe a allò que
és més preocupant. A veure, aquí no hi ha increment de pressió
fiscal, ni increment d’imposts i a més ben clar i ben net. A més
s’intenta confondre perquè s’ha parlat de cadastre, s’ha parlat
de valoració de béns immobles i s’ha confós, perquè la
valoració que feia el representant del PSM era referent al
cadastre i el cadastre no és de la comunitat autònoma sinó que
és del Govern central i li diré el motiu. La pressió fiscal del 99
al 2003, l’esforç fiscal que feia un habitant de Balears l’any 99
era de 377,11 euros per habitant. L’any 2003 la pressió fiscal
va ser de 500,80 euros per habitant...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Sugrañes, per favor.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
...la qual cosa suposa...
EL SR. PRESIDENT:
30 segons.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
Acabo. Suposa un increment per habitant durant el període
del 99 al 2003 d’un 37,3%, mitjana anual constant d’un 9,5%.
Tenint en compte que segons l’Institut Nacional d’Estadística,
l’IPC ha estat aquests anys d’un 3%, mirin la pressió fiscal que
vostès varen fer.

Molts gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc vull agrair i reconèixer al Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds i PSM -Entesa Nacionalista el seu
vot favorable i el reforçament argumental que han exposat a la
nostra exposició. I la representant del Partit Popular comença,
com sempre, parlant de legitimació. Jo crec que hauríem de
començar a mirar-nos, després de 2 anys de legislatura, encara
des del grup de la majoria se posi en dubte la legitimitat de
l’oposició per exercir la seva tasca. Vostès només tenen un
refugi que és una estranya manipulació de tot allò que va fer el
Govern anterior com a justificació dels seus desastres i això,
perdoni, però ja s’està acabant, se’ls està acabant aquest chollo.
Arriba un moment que han de respondre dels seus actes i la
resposta dels seus actes no és referir-se a “vostès ho feien
pitjor”, manipulant xifres i conceptes. És la seva responsabilitat
i el dèficit que provoca aquest Pla d’equilibri és un dèficit
ocasionat exclusivament per vostès.
I segons el pla, Sra. Sugrañes li ho vull recordar, no és
l’increment de població i que a nosaltres ens hagués agradat
molt sentir del Grup Popular, aquí des d’aquesta tribuna l’any
2002, quan es varen produir les transferències de sanitat i
educació, venir aquí i dir que hi havia un dèficit per increment
de població. Però en aquell moment vostès ho callaven, abans
a que lles transferències eren magnífiques, ara són
extraordinàriament deficitàries. Això és hipocresia Sra.
Sugrañes, no té altre nom. Nosaltres ho vàrem dir en aquell
moment i ho continuam dient ara, dèficit de les transferències
de sanitat i d’educació i ens mantenim aquí mateix. Vostès
canvien en funció de quin costat del banc blau estan asseguts i
això és una immoralitat política, així de clar.
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Segona justificació, dèficit heretat. Dèficit heretat? I els
8.000 milions de pessetes que el Sr. Sampol li recordava el dia
de la interpel Alació que vostès se varen trobar feliçment en el
calaix? I l’ISIQUIEM A, els 25.000 milions de pessetes de
l’ISIQUIEMA què? Això no..., a qui se deu aquesta història?
No hi ha cap justificació, no tenen cap justificació per dir que
el dèficit l’ha ocasionant ningú més que no siguin vostès. No és
l’increment de la població, no és l’herència, és la
incompetència gestora, és posar els doblers al servei dels seus
interessos electorals, és posar els doblers al servei dels
interessos partidistes, això és el més greu i carregar sobre els
ciutadans els costos d’aquesta incompetència, això és el més
greu Sra. Sugrañes. I vostè no té legitimitat i me permeti que li
ho digui amb les seves mateixes paraules, “per xerrar
d’inversions en publicitat”, quan IB3 és la inversió més
escandalosa en publicitat partitocràtica que s’ha fet en aquest
país. No té cap legitimitat en parlar d’inversions en publicitat...
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Moltes gràcies, Sr. President.
(Aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Quetglas.
Senyores i senyors, ens preparem per a la votació. Passam
a la votació.
23 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Per tant, queda
rebutjada aquesta moció.
Ara senyores i senyors diputats, abans de començar el
següent punt, els informarem, vostès ja ho saben, que de les 2
a les 4 hi haurà un bufet per a tots vostès i les votacions les
farem a partir de les 4...

(Aplaudiments i remor de veus)
(Se sent una veu que diu “i la premsa?”)
...perquè IB3 només és una maniobra propagandística al
servei del PP, que molt bé deia el Sr. Nadal en el Consell de
Mallorca...
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci per favor.

Bé, la premsa i totes aquelles persones que ens vulguin
acompanyar.
(Rialles)
Però que sàpiguen que les votacions se faran a partir de les
4 i així tothom estarà tranquil.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Serà un fracàs perquè tanmateix ningú la mira. I amb això
sí que el Sr. Nadal tenia raó. En què s’ha convertit aquell
“menys imposts, més seguretat”? S’ha convertit en més imposts
i menys sanitat...
(Continua la remor de veus)

IV. Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Socials del Projecte de llei RGE núm. 7179/05, de
cooperació per al desenvolupament.
Passarem seguidament a debatre el quart punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu al dictamen del Projecte de llei RGE núm.
7179/04, de cooperació per al desenvolupament.

EL SR. PRESIDENT:

(Remor de veus)

Per favor un poc de silenci.

Un poc de silenci per favor si són tan amables.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
En què s’ha convertit l’actitud del Partit Popular? En més
manifestacions, això sí, però cap objectivitat informativa. La
lluita contra l’objectivitat informativa a base de controlar i
manipular tots els mitjans de comunicació que poden i per
suposat els públics. I això Sra. Sugrañes, no només és
escandalós baix el punt de vista moral, sinó que és escandalós
baix el punt de vista econòmic perquè això ho fan pagar als
ciutadans quan posin benzina i quan comprin un habitatge i
això és immoral, no té altre nom Sra. Sugrañes.
A més a més, a sobre de retallar els costos de sanitat,
agafam els doblers de sanitat i els regalam a una fundació
privada. Això és moral? Sra. Sugrañes, s’ho facin mirar, s’ho
facin mirar. Hem fet una proposta que està absolutament
justificada, posada en raó, defensant els interessos dels
ciutadans i de l’estructura productiva, no surtin amb excuses de
mal pagadors, la seva actuació política i econòmicament és
profundament immoral.

A continuació passam al debat de les esmenes que es
mantenen al projecte de llei, RGE núm. 387, 388, 389, 390,
391, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405,
406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417,
418, 419, 420 presentades pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds. RGE núm. 340, 341, 342, 346, 347, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 presentades pel Grup
Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista. I RGE núm. 357, 358,
359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371,
372, 373, 374, 376, 377 i 378 presentades pel Grup
Parlamentari Socialista.
Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui
discutim una llei que crec que és important per a la nostra
comunitat autònoma i la qual nosaltres hem presentat tot un
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seguit d’esmenes per millorar-la, per contribuir que surti la
millor llei possible en aquesta comunitat autònoma, però com
vostès recordaran no vàrem presentar esmena a la totalitat,
perquè consideram que aquest projecte de llei que avui se porta
aquí és un projecte de llei en el qual globalment hi estam
d’acord, encara que hi ha tot un seguit d’aspectes als que
després m’hi referiré, que no coincidim.
És un projecte de llei que a una part substancial se sembla
molt, està agafat de la feina que se va fer en el pacte de progrés
durant l’elaboració d’aquesta proposició no de llei i que com
vostès saben va entrar en aquest Parlament i no va arribar a ser
votada perquè va acabar el període de sessions abans d’hora.
Per tant, substancialment s’assembla molt a aquest projecte de
llei i en funció d’això coincidim en la majoria de l’articulat,
però no en tot un seguit d’esmenes que ara presentaré. Unes en
què discrepam de forma important, de forma substancial.
També vull advertir que algunes de les esmenes que vàrem
presentar varen ser recollides en període de comissió, dues
concretament i en aquest moment presentam dos blocs
d’esmenes, unes que consideram de fons, substancials i unes
altres que consideram de millora tècnica del projecte de llei i
no tan importants.
En aquests primeres inclouria l’exposició de motius, ja sé
que no és element fonamental en una llei, però que també té la
seva importància. Nosaltres pensam que a l’exposició de
motius de la llei que se presenta actualment s’elimina d’allò
que hi havia abans i no s’inclouen elements més de fons de
debat ideològic de les causes de la cooperació, se limita a
anunciar, a enumerar, a presentar la llei, evidentment aquest és
un dels objectius de tota exposició de motius. Però a nosaltres
ens semblava millor que tractant-se d’allò que se tracta, se fes
força en les causes de la pobresa, de la desigualtat, de la
misèria a nivell mundial perquè d’aquesta conseqüència, si
s’analitzen aquestes causes s’arriba a la conclusió que la
cooperació que se fa des del països del primer món no és una
cooperació graciosa, una actitud caritativa o de bones persones
que se lamenten d’una situació injusta, d’una situació de
desigualtat, sinó que és un deure, és una obligació, perquè si el
primer món està com està és perquè el tercer està com està. Per
tant, el primer món té un deure amb el tercer món per cobrir,
per ajudar a superar aquesta situació de desigualtat. Aquests
elements creim que no estan inclosos a l’exposició de motius.
Un altra esmena que consideram important és la que fa
referència al Consell de Cooperació. En aquest sentit presentam
tot un seguit d’esmenes i que per una banda recullen les
propostes que des de les Organitzacions No Governamentals se
varen fer en el procés de debatre aquest llei, se varen dur en el
Consell de Cooperació i no varen ser recollides. És vera que
moltes de les propostes que varen ser presentades varen ser
recollides, però algunes no i en aquest cas les que fan
referència al Consell de Cooperació. Jo els duc aquí en aquest
plenari, les vaig dur en comissió, en funció d’aquesta..., perquè
crec que són adequades, no només perquè els hagin elaborat les
ONG, perquè crec que són adequades, però també perquè han
estat elaborades per les Organitzacions No Governamentals.
En definitiva, són esmenes que tenen com a objectiu marcar
la importància de les ONG, marcar per tant, a l’articulat que
han de ser elegits els representants que formen part del Consell

de Cooperació entre les ONG que estiguin realment inscrites.
Plantejar que els informes que s’han de presentar en el Consell
de Cooperació siguin amb caràcter previ i preceptiu amb un
seguit d’aspectes feim aquesta esmena en concret a l’hora de
plantejar quines les formes de funcionament del Consell de
Cooperació, han de presentar informes, han de presentar
balances, han de presentar distintes coses. Nosaltres afegim
“amb caràcter previ i preceptiu”. Afegim una sèrie d’apartats
que no estan inclosos aquí, entre els quals està conèixer les
resolucions de diferents convocatòries d’ajuda, que el Consell
de Cooperació tengui el coneixement de les distintes...
Proposar accions de sensibilització i formació, un aspecte que
pràcticament desapareix de tota la llei, no forma part del
concepte de cooperació en aquesta llei els temes de
sensibilització i formació, com me referiré després. Impulsar la
colAlaboració entre administracions públiques i els agents
socials per a la cooperació del desenvolupament, etcètera. No
me vull allargar perquè no tendré temps. Tenen com a objectiu
la idea de donar més pes, més capacitat decisòria, encara que
és un òrgan consultiu lògicament, al Consell de Cooperació.
Per exemple, un element important és aprovar el reglament de
funcionament, que s’aprovi en el marc del Consell de
Cooperació i que no s’aprovi al marge del Consell de
Cooperació.
L’altra esmena que jo consider important i fonamental és la
que fa referència a l’article 29 i allò que fa referència als agents
de cooperació. Nosaltres pensam que situar com a agents de
cooperació les confessions religioses, les organitzacions
empresarials, les organitzacions sindicals, les cases regionals
ens pareix una idea excessiva. Això no vol dir que nosaltres no
creguem que aquests organismes no puguin fer cooperació, per
això afegim un apartat al final que diu: “empreses públiques o
privades, agents socials, entitats cíviques o religioses i d’altres
que tenguin entre les seves finalitats dur a terme activitats de
cooperació per al desenvolupament. Però genèricament fer un
llistat allà on se diu agent de cooperació són... i colAlocar les
confessions religioses, les organitzacions empresarials,
organitzacions sindicals me pareix una desmesura que no té
sentit. Aquests organismes per fer cooperació hauran de tenir
una capacitat adequada concreta i per tant, no són agents de
cooperació en si, en tot cas són agents de cooperació quan
tenen una fundació específica per fer cooperació, una entitat
específica per fer cooperació. Per tant, aquesta és una altra de
les esmenes que hem presentat.
L’altra fa referència a l’article 39, que fa referència al 0,7%.
En definitiva, nosaltres plantejam a la nostra esmena que a
l’hora de definir el 0,7% del pressupost sigui el 0,7% del global
del pressupost, no exclusivament el 0,7% de les inversions,
descomptant la part que ve de l’Estat, com s’estipula a la llei.
De la mateixa forma d’aquí per avall, els consells insulars
descomptarien la part que hi posa el Govern, els ajuntaments
descomptarien la part que hi posen els consells insulars. Jo crec
que això és un retrocés, un retrocés en general de la política de
cooperació d’aquesta cambra. L’any 1999 els pressuposts que
se varen aprovar per aquesta cambra i que varen ser presentats
pel PP, incorporaven el 0,7% del global del pressupost. Els
anys 2000, 2001 i 2002 els pressuposts presentats pel pacte de
progrés incorporaven el 0,7 del total del pressupost, és veritat
que l’any 2003 no incorporava el total i també va ser presentat
pel pacte de progrés, ho dic per si volen fer una crítica, ja
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m’avanç jo en l’autocrítica. És evident que aquest any no se va
fer, no se va fer d’aquesta forma i jo assumesc la responsabilitat
en allò que me correspon per aquest tema, però també era
veritat que dúiem 4 anys fent-ho d’aquest forma. Per tant, me
pareix ara un retrocés que ara en llei no se reculli d’aquesta
forma, quan precisament va ser el Partit Popular que va donar
la primera passa en aquesta direcció i va ser continuada per la
resta de partits d’aquesta cambra. Per tant, me paeix que ara és
un retrocés que ens situem abans de l’any 99.
L’altra esmena fa referència a la disposició addicional
tercera. Bé, aquesta comprenc que és una obsessió per a vostès,
per al Partit Popular, perquè un dels esports favorits durant
aquesta legislatura és muntar empreses públiques per a tot, allò
que ja me faltava era una empresa pública per a la cooperació.
La veritat és que no acab d’entendre que s’inclogui a la llei que
se pugui crear una empresa pública per dirigir tots els temes de
cooperació, com s’ha fet a agricultura i a tantes altres bandes,
me pareix absolutament desmesurat i per això ho llevam
d’aquesta proposició de llei.
I el mateix respecte la disposició addicional vuitena que fa
referència als casals balears a l’exterior. De la forma que està
redactat, nosaltres presentam una altra redacció que no planteja
que no puguin fer accions de cooperació una casa regional a
l’exterior, però que sí ha de tenir uns condicionants, ha de tenir
les condicions adequades per fer aquesta tasca, com se li
demanaria a qualsevol ONG que pugui participar en aquest
tema. Per tant, el redactat que nosaltres presentam i que se va
discutir en comissió i que va ser rebutjat per vostès, crec que és
molt clar al respecte i no crec que se pugui argumentar que és
una posició frontal sobre aquest tema, sinó que és una posició
clarament matisada i que millora substancialment el text.
Després entrant a les esmenes que tenen com a objectiu la
millora..., millores que no consideram tan fonamentals del text,
però creim que ajudarien que el text sortís millor. A l’article
tercer presentam una esmena que únicament té com a objectiu
quan se situen els valors que fonamenten les actuacions de
cooperació al desenvolupament. Situam anomenar l’apartat h)
concretament el comerç just. La llei parla del foment i la
promoció de l’economia solidària, el consum responsable i
nosaltres plantejam afegir el comerç just. Pensam que el
comerç just és una activitat solidària molt ampla, molt estesa a
nivell mundial que té categoria pròpia i que li donaria pes i
ajudaria a promocionar-la i dur-la endavant, que estigués
recollit a un articulat de la llei.
L’article 10, quan se parla de les prioritats socials allà on
s’han de desenvolupar tasques de solidaritat, nosaltres afegim
“les poblacions en zones de conflicte”. No ho entenem molt bé,
perquè a altres part de la llei pràcticament s’entén i sobretot la
pràctica quotidiana la vivim continuadament, quan hi ha una
zona de conflicte important a Àfrica o altres zones del món, és
allà on hi ha condicions per a ajudes d’emergència, allà on hi
ha condicions clares per fer projectes d’ajuda. A més, no
entenem la cooperació exclusivament en el desenvolupament
concret, sinó també a la cultura per la pau, a l’educació per la
pau, etcètera. Per tant, crec que aquesta és una esmena que
s’hagués pogut recollir i que millora el text.

3181

A l’article 15, quan se parla dels processos d’avaluació,
nosaltres afegim un article que parla que textualment plantegen
tots els processos de seguiment i avaluació hi han de participar
els òrgans consultius i de participació. És una altra esmena que
va en la línia de reforçar el paper del Consell de Cooperació.
L’article 22 és el que fa referència a les atribucions del
Parlament, sense cap dubte la llei deixa molt clar: “correspon
al Parlament l’aprovació del pla director, d’acord amb el que
preveu aquesta llei”. Me pareix bé, nosaltres afegim que
s’hauria de fer el seguiment d’aquest pla director a través de la
comissió corresponent durant el període legislatiu normal. En
definitiva donam més pes i més paper al Parlament.
L’article 31 és un element no massa important, però bé,
quan se parla de les Organitzacions No Governamentals i
quines són els aspectes a tenir en compte per part d’elles,
plantejam respectar el codi ètic de la coordinador estatal
d’Organitzacions No Governamentals. Sé que se va argumentar
a la comissió que no totes les ONG formen part de la
coordinadora estatal d’Organitzacions No Governamentals, és
cert, però també és cert que una part molt important hi forma
part i aniria en la línia de reforçar aquesta entitat i aquest
organisme. No té tampoc cap sentit partidista ni d’exclusió de
les altres, perquè que se reconegui el codi ètic que ha elaborat
aquesta coordinadora no vol dir que se desconeguin les altres,
però li dóna força.
Proposam un article nou, un article destinat a la promoció
de l’educació per al desenvolupament i de la sensibilització de
població, no tenc temps perquè s’ha encès el llum i duim un dia
per no allargar-nos ningú. Però aquest sí me pareix un tema
important. No forma part d’aquesta llei, o sigui llegint aquesta
llei de cap a baix, no està clar que les tasques de sensibilització
i d’educació formin part del concepte global de cooperació. Jo
crec que és molt important que sigui així.
I per últim una esmena a la disposició addicional primera
que matisa que quan la llei de pressuposts de cada any planteja
els fons de cooperació, deixi establert allò que correspon al
fons insular de cooperació. És una idea per reforçar el paper del
fons i assegurar que es rebran aquestes ajudes. Tampoc no té un
altre objectiu.
En definitiva, crec que és una llei millorable, una llei allà on
les esmenes, sobretot les 10 primeres que jo he presentat, són
de calat i de contingut i millorarien, des de la nostra concepció
política i ideològica aquesta llei i unes altres millorarien
l’aspecte. Però no és una llei que un, des de posicions
progressistes, s’hi pugui oposar de forma radical, ni molt
manco.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari PSM té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
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Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
La cooperació per al desenvolupament és una de les
expressions de solidaritat de la societat amb els pobles més
empobrits del món, de fet és l’evidència de la solidaritat, de la
responsabilitat compartida per tots davant la creixent
globalització de problemes a escala mundial. Aquesta expressió
de solidaritat té una ampla tradició i experiència a la nostra
comunitat, que començà amb el treball voluntari de persones,
grups i entitats socials. Però l’augment d’injustícies i
desigualtats a nivell mundial, l’increment de la sensibilització
i l’existència d’aquest ample moviment de solidaritat dins la
societat va generar compromisos de les diferents
administracions fins arribar a crear una xarxa que treballa en
cooperació, en el sentit més ample de la paraula.
Aquests moviments socials de solidaritat han fet pot
possible i varen fer possible en el seu moment, que les pròpies
administracions es convertissin en impulsores de cooperació.
L’impuls a aquestes iniciatives per part d’institucions d’àmbit
local, que donaren lloc a la constitució dels 3 fons de
cooperació d’aquestes illes, varen suposar a més de la creació
d’una gran xarxa de cooperació, un increment de recursos i
d’una sensibilització molt important, a més de la posada en
marxa de nombrosos projectes.
Per tant, avui i com deia el Sr. Rosselló que m’ha precedit,
ens trobam davant d’un projecte de llei important, una llei que
hauria de suposar la consolidació definitiva de la cooperació a
la nostra comunitat. Una llei que suposa la possibilitat
d’articular, planificar i coordinar totes les mesures i actuacions
que duen a terme els diferents agents, associacions, entitats i
administracions, una llei que hauria d’assegurar i garantir una
major eficàcia i coherència dels recursos destinats a
cooperació. Aquesta llei segurament no tendrà el ressò mediàtic
que han tengut altres, perquè no té cap tipus de morbositat, en
principi, però repetesc és una de les més importants que haurem
aprovat en aquest Parlament, perquè és precisament l’expressió
de la solidaritat i de la voluntat de la societat d’aquestes illes
per contribuir en el progrés humà per assolir societats més
justes i més desenvolupades.
El projecte de llei presentat pel Govern del Partit Popular,
com d’altres que ja s’han debatut en aquests darrers anys, és
molt semblant al que havia entrat en el Parlament l’anterior
legislatura i que va decaure en tancar el període. Celebram que
tot i que el Partit Popular hi havia presentat una esmena a la
totalitat de devolució, gran part de l’articulat sigui el mateix
que presentava el projecte anterior, perquè això significa que
amb caràcter general aquesta és una llei de tots. Ens alegram
també que, tot i haver-hi fet alguns canvis, alguns d’ells molts
substancials que han motivat la presentació d’esmenes parcials,
conservi aspectes bàsics per poder aplicar-la, com és el tema
del finançament. Segurament no ens posarem d’acord si el
0,7% ha de ser de recursos propis o del total del pressupost,
però almanco en aquest cas han previst un pressupost per
poder-la aplicar, cosa que no ha passat en altres lleis com la de
drogues per exemple, que se va suprimir el capítol de
pressupost. Per tant, ens trobam davant un projecte amb
aspectes molt positius que compartim, aspectes millorables,
altres aspectes en què discrepam i que creim necessari
modificar i d’altres que consideram inacceptables, com aquesta
creació d’una empresa pública per gestionar la cooperació.

Dins aquestes esmenes que voldríem millorar, en tenim a
l’exposició de motius. Entenem que una llei no pot entrar a
explicar com s’ha d’articular la cooperació a les Illes Balears
sense definir què és la cooperació, almanco sense que el
Govern expliqui què entén per cooperació. A mi me sap greu
que el Govern hagi renunciat al torn de presentació d’aquesta
llei, perquè almanco haguéssim tengut l’oportunitat de saber
què entén el Govern del Partit Popular per cooperació, perquè
també ens agradaria saber per quins motius el Govern i el Partit
Popular no han acceptat l’esmena que demana una ampliació
d’aquesta exposició de motius explicant què és la cooperació.
Demanam també dins aquest apartat es suprimeixi la
paraula “raça” del text de la llei. En referir-nos a persones no
hi ha races, només n’hi ha un, la raça humana, científicament és
així i hauríem d’aconseguir que també fos així socialment. És
cert que és un tema vigent dins el vocabulari de pràcticament
de tots els idiomes i que el continuam usant, ho dic en plural,
jo també. És cert que constantment es parla i parlam del
problema del racisme, de les lluites racistes i feim servir aquest
concepte. Però si donam per bo l’ús de conceptes com raça,
racisme, o racista, donam per bona l’existència de races i
mantenim dins la memòria colAlectiva la possibilitat que algun
colAlectiu es pugui sentir superior sobre els altres. És un canvi
que costarà, ho sabem, però pensam que hi hem d’insistir,
perquè si bé és cert que els llenguatges expressen una manera
d’entendre el món, no és menys cert que amb un ús diferent del
llenguatge es pot fer un esforç per intentar canviar la manera
d’entendre’l, el món.
D’altra banda voldríem que aquesta llei fos també un
reconeixement a les primeres iniciatives d’ajuntar esforços en
cooperació. Un petit homenatge a totes aquelles persones i
entitats que varen entendre que la problemàtica mundial
d’injustícia, de violència i de pobresa en els països
subdesenvolupats era una responsabilitat compartida.
Reconeixement i homenatge que pensam que s’ha de fer
explícit en el cas dels fons de cooperació i les associacions i
entitats que hi formen part. Quan a l’exposició de motius es fa
referència a l’ampla tradició i experiència de cooperació a les
Illes Balears és necessari esmentar els fons de cooperació.
Aquesta llei no pot obviar l’excel Alent tasca que s’ha realitzat
i que es realitza des de molts d’anys des dels fons Mallorquí,
Menorquí i Pitiús.
Dins aquest primer bloc d’esmenes que des del PSM
defensam, voldríem també que l’article 4, allà on s’expressen
quines són la finalitat de la cooperació, s’hi afegeixi que una
d’elles és la promoció de l’educació i la formació, especialment
en els nivells més bàsics i professionals i també l’accés en el
coneixement científic i tecnològic. És cert que més endavant a
altres articles es parla d’educació i es parla de millorar les
capacitats de les persones, però entenem que l’educació, la
formació i l’accés al coneixement científic són aspectes
essencials per al desenvolupament, tan econòmic com social de
qualsevol societat i que són tan necessaris que s’han de
contemplar dins l’apartat de les finalitats de la cooperació i que
són en definitiva els eixos principals d’aquesta cooperació.
Ja dins l’apartat d’aspectes en què discrepam bastant més,
hi mantenim 6 esmenes. Unes que fan referència al grau de
participació dins la planificació i el seguiment dels plans, una
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altra referent al 0,7% i un altre apartat referent a les cases
Balears com a agents de cooperació i com a receptors d’ajuda.
Entenem que si la llei estableix uns òrgans consultius i de
participació per a l’elaboració dels plans, el pla director i els
plans anuals que se’n derivin, aquests mateixos òrgans han de
participar també de l’avaluació d’aquests plans, ja que en cas
contrari la participació no seria completa. La Comissió
Interdepartamental de Cooperació, la Comissió de Coordinació
dels Ens Territorials o el Consell de Cooperació per al
Desenvolupament, no només han de conèixer els resultats de
l’avaluació sinó que han de ser part de qui valora i avalua els
plans i projectes. També entenem que si el Parlament ha
d’aprovar el pla director, és lògic que també sigui informat
sobre la seva execució, tan la del pla director com dels plan
anuals que després se’n derivin. Referent al 0,7% compartim
que a mínim s’hi ha de destinar el 0,7%, però discrepam en què
hagi de ser només dels fons propis. Demanam i insistim en què
el 0,7% sigui del pressupost total de la comunitat.
I l’altre aspecte en què discrepam és el referent al paper,
com ja he dit abans, que han de tenir les cases Balears a
l’exterior en matèria de cooperació. El projecte de llei
contempla a la vegada les cases B alears a l’exterior com a
agents de cooperació i com a receptors d’ajuda. Per una part
l’article 29 les contempla com agents de cooperació, en el
mateix nivell que la pròpia administració, que les
Organitzacions No Governamentals per al desenvolupament o
els mateixos fons de cooperació. I després la disposició
addicional vuitena estableix que l’administració de les Illes
Balears pot dur iniciatives de solidaritat amb aquestes
comunitats Balears assentades a l’estranger. Nosaltres estam
d’acord en què s’ha de ser sensible, s’ha de ser solidari i que
han de tenir tota l’ajuda possible els ciutadans d’aquestes illes
residents a fora i som conscients de què això es fa i s’ha de
continuar fent.
De fet existeix tota una línia d’ajudes i de programes
específics per a aquestes entitats i entenem que allò que
proposa la disposició addicional vuitena no entra dins el que
s’entén com a cooperació, sinó més bé dins el compromís del
Govern per procurar el benestar dels ciutadans illencs, encara
que visquin fora de les illes. El Govern destina recursos
econòmics i humans a aquestes entitats, ho fa i ho ha de fer. El
director general de Joventut, segurament és més conegut a les
entitats exteriors que per part dels joves residents en aquestes
illes. Però totes aquestes ajudes no són cooperació, són
solidaritat, són colAlaboració, són un tret especial per a persones
que un dia varen haver de deixar la seva residència, són
importants i són necessàries, però no són cooperació. Per això
demanam que no siguin considerats agents de cooperació i que
les ajudes i la solidaritat de l’administració cap aquestes entitats
no s’inclogui dins una llei de cooperació. Però això no significa
que no puguin participar en projectes de cooperació si tenen
capacitat per fer-ho i de fet en el mateix article 29 hi ha un
apartat que ho poden fer altres entitats. Nosaltres també hem
presentat una esmena allà on donam una consideració especial
a aquestes entitats pel fet d’estar fora de les illes i demanam
que puguin fer colAlaboració, si tenen capacitat per fer-ho, i que
aparegui el seu nom de qualque manera dins aquesta llei.
Ara ja entram dins l’aspecte que consideram inacceptable:
la creació d’una empresa pública. Aquesta llei, més que cap
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altra, hauria de ser la llei de tots; aquesta llei més que cap altra
hauria de facilitar la transparència en la gestió i en el control
dels recursos públics. S’ha de fer possible agilitar la tramitació
d’expedients per evitar que els projectes es posin en perill per
problemes burocràtics, però això ho fa el text que discutim ara:
ja estableix excepcions a la Llei de subvencions per facilitar la
gestió dels recursos per a cooperació. Però el Partit Popular ha
decidit crear una empresa pública exclusivament per gestionar
política de cooperació, una altra empresa pública. Encara no
han acabat de posar en marxa les darreres que han creat i ja en
creen una altra, i ens demanam per què; per què Catalunya en
té o per què Andalusia en té?, és aquest el motiu?, perquè
aquestes comunitats crearen la seva empresa pública abans de
tenir una llei de cooperació. Aquí no és necessari crear-ne cap.
Amb aquesta llei que avui discutim la Direcció General de
Cooperació no ha de tenir cap problema per gestionar recursos
i ajudes per a cooperació; per tant el motiu ha de ser un altre,
i creim que no és bo que aquest motiu pugui crear sospites
sobre aquesta llei.
Li demanam sincerament que suprimeixen la creació de
l’empresa pública, que no permetin cap sospita sobre una llei
tan important com aquesta. De vostès, del Govern i del Partit
Popular depèn que aquesta llei sigui una responsabilitat
compartida i la consolidació real i democràtica dels moviments
de solidaritat de la nostra societat.
Gràcies.
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Socialista intervé l’Hble. Diputada Sra. Aina
Rado Ferrando.
LA SRA. RADO I FERRANDO:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
la Llei de cooperació que avui ens du a aquest parlament és una
llei desitjada, és una llei desitjada pel Grup Socialista. Creim
que era necessària una normativa que regulàs tots els aspectes
de la cooperació al desenvolupament, cosa que per altra banda
ja han fet la majoria de comunitats autònoma. No obstant això
aquesta no és la llei que el Grup Socialista esperava, i si
s’aprova tal com ha arribat a aquest ple s’haurà perdut una gran
oportunitat de fer una llei progressista, que defineixi què és el
que s’ha d’entendre per cooperació i quines són les millors vies
perquè aquesta solidaritat arribi als que vertaderament la
necessiten.
Ha de ser una llei de solidaritat, no de caritat. Ha de superar
la tradicional relació entre països donants i països receptors, ha
de ser una expressió de la cooperació en la promoció d’un
desenvolupament integral i que faciliti la cohesió de les
societats i un desenvolupament sostenible d’aquests pobles, i
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desgraciadament aquesta llei, al nostre entendre, almanco en
molts dels seus articles, no compleix aquestes premisses que
avui per avui són per a nosaltres irrenunciables.
El Grup Socialista no ha presentat esmena a la totalitat, però
manté 20 esmenes. Unes creim que millorarien el text o
almanco el completarien, i altres donarien a aquesta llei el
sentit que ha de tenir, al nostre entendre, la solidaritat.
Començaríem per l’article 1, que explicita l’objecte
d’aquesta llei. Parla de l’Administració de la comunitat
autònoma. Creim que s’haurien d’especificar també organismes
autònoms i empreses públiques, sobretot ara que en tenim
tantes, per a una major claredat, ja que aquests organismes
poden fer cooperació i, de fet, fan cooperació.
L’article 4 parla de les finalitats de la cooperació. Enumera
una sèrie d’accions com donar suport, atendre, prevenir...
Creim que s’hauria de definir quina és la finalitat, en termes
generals, de la cooperació i després anar a les accions
concretes, que hauria de ser, com hem dit abans, l’eradicació de
la pobresa, així com contribuir als processos encaminats a
assegurar un desenvolupament sostenible dels pobles. Al
mateix article 4 presentam una esmena d’addició, ja que parla
d’afavorir l’accés de les persones als béns i serveis, cosa que
ens sembla correcta, com no pot ser d’altra manera, però s’ha
de tenir en compte que dins tots els grups humans hi ha
colAlectius amb més necessitats peremptòries, com poden ser
dones i infants, i per això creim que s’hauria de fer especial
menció a aquests colAlectius.
L’article 7 parla de les diferents prioritats que es tendran en
compte: geogràfiques, sectorials...; i fent referència a les
prioritats geogràfiques presentam una esmena d’addició, ja que
creim que tal com ve al text és massa general, ja que vostès
entendran que si per exemple parlam d’una zona geogràfica
com pot ser Àfrica, no tots els països tenen el mateix nivell de
desenvolupament, i per suposat no em referesc a Àfrica del
Sud; fins i tot si ens referim a zones menys extenses, com pot
ser el Magrib, no és el mateix evidentment parlar del Marroc,
amb totes les seves mancances, que parlar per exemple de
Mauritània. Per això ens agradaria que s’afegís un altre apartat
que fixàs més bé aquestes prioritats i fes referència als que
tenguin un menor índex de desenvolupament, que haurien de
ser els països prioritaris dins aquestes zones.
A l’article 9 mantenim dues esmenes. Aquest article fa
referència a les prioritats sectorials. Proposam afegir dos
apartats. En primer lloc l’esmena 363 proposa incloure un
referit a la promoció de la cultura, la història i la identitat com
a pobles, ja que com han apreciat diversos investigadors els
pobles que tenen un sentiment de pertinença a una determinada
cultura i sentiments de pertinença a un determinat grup humà
avancen més fàcilment cap al seu desenvolupament; per tant
creim que serien qüestions que s’haurien de tenir molt en
compte. També creim, i a això fa referència la següent esmena,
que és necessari tenir en compte o afavorir un desenvolupament
territorial sostenible, així com posar en valor el patrimoni
d’aquests pobles; no podem continuar que aquests pobles, per
arribar a determinats graus de desenvolupament, facin malbé el
seu patrimoni natural, com s’ha vist moltes vegades i vostès
recordaran les desforestacions que es duen a terme en molts

d’aquesta països; creim que no han d’anar per aquí perquè això
no durà a un desenvolupament sostenible d’aquests pobles.
No podem entendre, senyores diputades i senyors diputats,
que quan es fa referència a l’article 10, que parla de prioritats
socials, no es faci menció a la població dels països amb
conflictes bèlAlics, ja que si en situacions de no guerra aquestes
poblacions ja pateixen tot tipus de mancances, quan es
produeix un conflicte, cosa per altra banda i per desgràcia molt
freqüent, la seva situació esdevé dramàtica. És bastant
incomprensible que no s’hagi acceptat aquesta esmena que,
almanco nosaltres, trobam absolutament raonable.
A l’article 11 l’esmena que presentam és perquè es
contempli ajuda d’emergència davant determinades catàstrofes.
Ja sé que moltes vegades es treu aquesta ajuda però creim que
a una llei de cooperació com aquesta hauria d’estar explicitat.
No fa gaire..., tots tenim dins el nostre record el que va passar
al sud-est asiàtic fa poc temps. Per tant creim que això són
qüestions que poden succeir i que seria bo que quedàs reflectit
en aquesta llei.
A l’article 16 mantenim una esmena d’addicció per tal que
a l’hora de fer el seguiment dels instruments de cooperació es
tenguin en compte les conclusions obtengudes dels projectes ja
finalitzats, ja que si es fes així es tendrien més elements per fer
una millor planificació. Creim que és normal que quan es fan
planificacions es tengui com a referència el que ja s’ha fet i,
sobretot, el resultat que aquestes qüestions han donat. Crec que
de qualque manera moltes vegades es podrien evitar errades i
es podrien evitar..., de qualque manera malbaratar recursos, que
tots sabem que sempre són escassos.
L’article 27 parla del Consell de Cooperació, al qual
reconeix una sèrie de funcions. Crec que n’hauria de tenir
bastants més que les que aquí se li donen, però tenim una
esmena que parla del reglament d’aquest consell de cooperació.
Se suposa que aquest consell es regirà per un reglament i aquest
reglament se suposa que hauria de ser acceptat, aprovat, per
aquest mateix consell. Això no figura en aquest article i per
això aquesta esmena.
L’article 28 parla de la creació d’una comissió de
coordinació dels ens territorials. Senzillament creim que ja hi
ha prou sistemes de coordinació i no creim que sigui
precisament molt necessària.
L’article 29 determina qui són els agents de cooperació.
S’inclou aquí les cases balears a l’exterior. Senyores diputades,
senyors diputats, les cases balears poden fer moltes coses,
poden tenir moltes activitats, però de cap manera al nostre
entendre poden ser agents de cooperació, entre altres raons
perquè en els seus estatuts així no ho expliciten, tal com marca
aquesta mateixa llei, per altra banda. La intenció del Govern
incloent-les aquí se’ns escapa, ja que de totes les lleis vigents
a l’Estat sols la llei de Galícia les inclou en el seu article 29,
per cert pràcticament calcat del que ens presenten aquí, però
cap de les comunitats amb forta immigració no ho té a les seves
lleis, cap no ho contempla. Per cert, aquesta mateixa llei que
duen vostès aquí a l’article 30 determina l’obligatorietat de
tenir la seu social a la comunitat autònoma, i evidentment
aquestes cases, per motius obvis, no la hi tenen, i per això s’ha
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hagut de fer una excepció per tal d’incloure-les; alguna cosa hi
deu haver perquè el Govern tengui aquest interès que figurin en
aquesta llei al mateix nivell, per exemple, que els diferents fons
de cada una de les illes. Sincerament, senyores diputades i
senyors diputats, ens pareix absolutament fora de lloc.
L’esmena 372 a l’article 30 és en coherència amb l’anterior
i per tant no l’explicitaré.
A l’article 31 es parla dels requisits que han de complir les
organitzacions no governamentals. Tots sabem que darrerament
han sorgit moltes organitzacions que fan cooperació; la
immensa majoria d’elles compleixen la seva tasca d’una
manera excelAlent. No obstant això, per garantir efectivitat i
transparència creim que s’hauria d’incloure, a més de tots els
altres condicionants, i així ho reflecteix l’esmena que
presentam, que aquestes organitzacions han de complir el codi
ètic de la Coordinadora estatal d’Organitzacions no
Governamentals.
A l’article 9..., l’esmena que duim fa referència als fons que
es destinen a cooperació. Tots sabem que és una antiga
reivindicació de totes les organitzacions que fan cooperació i
també de molts de colAlectius el fet que es destini un mínim del
0,7 del pressupost, però de tot el pressupost de la comunitat
autònoma, no sols dels fons propis, com diu el text de la llei,
que per cert aquí no segueixen el que fa Galícia, que sí inclou
tot el pressupost de la comunitat autònoma. Per cert que aquest
tant per cent no sols no ha crescut en els darrers anys, sinó que
ha anat disminuint. Per tant creim que si només hi dedicam el
0,7 dels fons propis encara la disminució serà molt més
important.
I arribam a les disposicions addicionals, concretament a la
tercera, que estableix la creació d’una empresa pública perquè
dugui a terme la cooperació. Al nostre mode de veure aquesta
llei té molts d’articles rebutjables, però que des de l’òptica del
Partit Popular es poden entendre, però la creació d’una empresa
per a aquestes tasques ho trobam senzillament excessiu. I jo em
deman quina és la intencionalitat real de la creació d’aquesta
empresa; crear més càrrecs públics?, fer menys transparent la
cooperació? Quines tasques pensen que faci la Direcció
General de Cooperació?, és que per un casual pensen suprimirla? És cert que la creació d’una empresa pública és coherent
amb la política del Partit Popular de detreure competències de
l’administració com a tal i anar creant diferents organismes per
tal de diluir o dissimular determinades polítiques. Recordam
tots els consorcis, les fundacions, darrerament una altra a
Agricultura... Per tant els demanam que retirin aquesta proposta
si no volen que aquesta llei surti..., o si volen -més ben dit- que
aquesta llei surti amb un mínim de credibilitat.
També la disposició addicional cinquena mereix el nostre
rebuig. A les nostres illes hi ha moltes organitzacions que fan
tasques importantíssimes encara que per la seva dimensió no
són conegudes internacionalment i, repetesc, no per la
importància de les tasques, sinó per no comptar moltes vegades
amb determinats instruments de màrqueting, i aquesta llei
pretén prioritzar aquestes, les reconegudes internacionalment,
encara que no hagin sortit de la nostra comunitat, en detriment
de les que fan cooperació des de les Illes. Senyores i senyors
diputats, no sols no he trobat altra llei que faci aquesta
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referència, sinó que la majoria especifiquen ben clarament que
es donarà prioritat a les organitzacions pròpies, cosa que
comprendran que és absolutament raonable. En definitiva, ens
temem que es prioritzin les que puguin proporcionar una foto,
que tenguin un interès mediàtic, ja que d’altra manera no hi
trobam cap explicació.
I arribam a la disposició addicional vuitena, i una altra
vegada trobam les cases balears. La ponent d’aquesta llei ens
deia en comissió que els emigrants no poden ser considerats de
segona, ciutadans de segona. Nosaltres hi estam ben d’acord,
i precisament per això, en coherència amb el que pensam, i que
és que els immigrants no són ciutadans de segona i que els
immigrants originaris de Balears tenen els mateixos drets que
els residents a les Illes, vostès saben que fins i tot voten, per
tant tenen els mateixos drets, no han de rebre determinades
ajudes a través de cooperació. Vostès creuen que per exemple
s’atenguin persones amb discapacitats, amb risc social, famílies
monoparentals amb els fons de cooperació? És vera que moltes
persones que formen part de les cases balears tenen una
situació precària, i aquesta comunitat té l’obligació de ser
solidària amb aquestes persones que varen haver d’emigrar,
moltes d’elles per motius econòmics i altres per motius polítics.
Per això han de poder gaudir d’ajudes tal com fan els residents
de les Illes, i la Conselleria de Presidència té altres mitjans per
fer arribar aquestes ajudes a qui ho necessiti, però no
mitjançant la cooperació, que nosaltres entenem que té altres
finalitats.
L’exposició de motius d’una llei expressa els principis en
què es basa aquesta llei, i en aquesta creim que ha de quedar
ben clar quin és el sentit de la cooperació, que com ja s’ha
comentat no és fer caritat, no és donar el que sobra, no és fer
donacions des de postures de superioritat des de la riquesa a la
pobresa; ha de ser una expressió de solidaritat, així com establir
una colAlaboració per afavorir el desenvolupament dels pobles
empobrits, però no per això menys dignes.
No eradicarem la pobresa sols amb la cooperació si aquesta
no va encaminada al desenvolupament socioeconòmic i
sociocultural sostenible. S’ha de superar la tradicional relació
dels països donants i els països receptors propiciant el principi
d’associació i de corresponsabilitat. Al mateix temps creim que
la cooperació s’ha de basar en el respecte a la igualtat de
gènere, el respecte al medi ambient i als recursos naturals dels
pobles, així com a defensar la pluralitat cultural i contribuir a
la democràcia. I perquè creim que aquesta exposició de motius
que du aquesta llei avui aquí no expressa totes aquestes coses
que creim fonamentals, per tot això presentam aquestes
esmenes, que creim que reflecteixen millor aquests principis
que sempre ha defensat el Grup Socialista.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torns en contra? Pel Grup
Parlamentari Popular, l’Hble. Diputada Sra. Carme Feliu i
Álvarez de Sotomayor.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
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Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, és
necessari, i així ho diu la mateixa llei, organitzar i coordinar
totes les accions, totes les estratègies i tots els recursos que la
nostra comunitat autònoma vol fer servir per millorar les
condicions econòmiques i la qualitat de vida dels països en vies
de desenvolupament i, Sr. Rosselló, ho miri com ho miri, com
a obligació jo crec que sí que és una obligació; com a sentiment
jo crec que aquesta necessitat està (...) i aquesta llei el que vol
fer és recollir-ho.
Aquesta és una acció solidària amb aquells països que tenen
dificultats per obtenir un benestar social òptim dels seus
habitants, al mateix temps que també és un instrument eficaç de
democratització tant en els països receptors de les ajudes com
en les societats avançades com la nostra. Entre tots hem
avançat molt pel que fa al desenvolupament econòmic i humà,
però encara -ja ho han dit els que m’han precedit- encara
existeixen bosses considerables de pobresa, situacions
d’ingovernabilitat i conflictes per motiu de sexe, de raça, ètnia,
cultura o religió a molts de llocs del món, i això és el que ens
du a multiplicar els esforços solidaris internacionals per tal
d’aconseguir l’eradicació de la pobresa i les causes que la
generen.
Afortunadament aquesta és una comunitat exemplar en
temes de cooperació. Ja tenim una ampla tradició i experiència
que s’inicien amb el treball voluntari i solidari de grups,
d’associacions i d’entitats socials de les nostres illes, i fins al
dia d’avui en volem regular legalment la corresponsabilitat
entre les iniciatives socials i les administracions públiques de
les nostres illes.
Realment es fa necessària una conceptualització
normativitzada entorn de la cooperació que permeti distingir i
acotar aquest tipus d’activitats, tot diferenciant-les d’altres
accions. Així doncs amb aquesta llei, que s’aplica a l’activitat
de cooperació al desenvolupament que es fa dins o fora del
territori de les Illes Balears per part de l’administració de la
nostra comunitat autònoma, per si mateixa o en colAlaboració
amb altres institucions, es pretén consolidar l’actuació de les
polítiques de cooperació per al desenvolupament que es fan des
de la nostra comunitat autònoma de forma global i de forma
també integral, concentrant tots els esforços per tal d’assolir els
impactes necessaris i procurant-ne un marc organitzat i
estructurat, a la vegada que se cerca també una major eficàcia
a partir de la planificació i l’avaluació, la qual cosa permetrà
una intervenció de qualitat a l’hora de cercar les millors
fórmules per contribuir a l’eradicació de la pobresa i al
desenvolupament econòmic i social, al progrés humà i a la
defensa dels drets fonamentals de totes les persones.
I això, tot això que he comentat fins ara, només es pot fer
regulant el règim jurídic de la política de cooperació per al
desenvolupament de l’administració de la nostra comunitat
autònoma, englobant per una banda totes les actuacions
directament orientades a produir desenvolupament sostenible
i equitatiu en els països beneficiaris, i per altra banda les
dirigides a augmentar el compromís dels mallorquins, dels
menorquins, dels eivissencs i dels formenterencs per a la
solidaritat internacional. Hem de garantir entre tots que la
cooperació es faci des de criteris de qualitat, des de criteris de
respecte als drets humans i de respecte als pobles amb els quals

es colAlabora en totes les vessants; hem de garantir que els fons
públics dedicats a la cooperació siguin gestionats de forma
correcta, contemplant sempre els principis de transparència Sra. Mascaró, hi estam totalment d’acord-, contemplant els
principis de transparència, de lliure concurrència i també de
control. A més, les activitats que els cooperants de les Illes fan
a altres països han de comptar amb les garanties tècniques i de
drets de les persones cooperants.
Hem de definir normativament els instruments de
planificació a curt i a llarg termini que permetin una actuació
programada i coordinada, tot evitant la dispersió i, en
definitiva, que garanteixin l’eficàcia i l’eficiència de les accions
programades per totes les administracions públiques de les
Illes. Hem de definir també els espais on aquesta coordinació
es farà possible i cada un dels actors implicats en la cooperació:
els cooperants, els agents dedicats a la cooperació, la
participació de la iniciativa privada, els sindicats, els fons de
cooperació, etc.
Però realment quins són els valors que fonamenten les
actuacions de cooperació per al desenvolupament, els valors
que fonamenten aquesta llei? Crec que és molt important
remarcar-los. El reconeixement de l’ésser humà en la seva
dimensió individual i colAlectiva com a protagonista i
destinatari últim de la cooperació internacional i de la
solidaritat; la consecució d’un desenvolupament humà
sostenible i global; la defensa i la promoció de tots els drets
humans; la pau i els drets fonamentals; el reconeixement dels
drets del pobles; l’enfortiment i l’arrelament de la convivència
pacífica i el diàleg entre les persones, els pobles i les cultures,
com a forma per a la prevenció i resolució dels conflictes
socials; la contribució a un repartiment més just dels fruits del
creixement econòmic i del desenvolupament social i el foment
i la promoció de l’economia solidària i del consum responsable.
Aquests són els valors que volem, crec que jo, que hem
d’aconseguir entre tots que fomentin aquesta llei i que ens
ajudin a tirar endavant.
Aquests valors, juntament amb les finalitats i els principis
ordenadors, vinculen tota l’activitat de cooperació per al
desenvolupament de l’Administració de la nostra comunitat
autònoma, i també informen sobre les actuacions en aquests
sectors que duen a terme els consells insulars i els ens locals de
les nostres illes. Com marca l’article 17 de la present llei,
referit a les modalitats de cooperació, la política que estableix
el Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació per al
desenvolupament, l’executa l’Administració de la comunitat
autònoma, per si mateixa o a través d’organitzacions no
governamentals, del fons insulars de cooperació o de qualsevol
altre agent de cooperació que preveu la mateixa llei. L’activitat
de cooperació al desenvolupament que executa directament
l’Administració autònoma es pot articular amb altres
institucions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, i l’activitat de cooperació al desenvolupament
que du a terme l’Administració de la comunitat autònoma
engloba, a més de la que ja executa directament, la que finança
mitjançant l’atorgament de subvencions i la formalització
d’altres instruments de colAlaboració a través d’organitzacions
no governamentals, dels fons insulars de cooperació de
qualsevol altre agent de cooperació que preveu aquesta llei per
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executar programes i projectes de cooperació al
desenvolupament sempre que tenguin un caràcter no lucratiu.
A més també crec que és important remarcar que aquesta
llei crea la comissió interdepartamental en matèria de
cooperació al desenvolupament com un òrgan de coordinació
tècnica de l’Administració de la comunitat autònoma, i es crea
també la comissió de coordinació dels ens territorials de les
Illes Balears com a òrgan de coordinació, cooperació i
assistència recíproca entre l’Administració de la comunitat
autònoma, els consells insulars i els ens locals de les Illes
Balears.
I als afectes de la llei es consideren agents de cooperació,
tal i com ho recull l’article 29, l’Administració de la comunitat
autònoma, els consells insulars i els ens locals de les Illes
Balears, i també les institucions que els integren o les
organitzacions que els representen en l’àmbit de la cooperació
al desenvolupament: els fons mallorquí, menorquí i pitiús de
solidaritat i cooperació, les confessions religioses, les
universitats, les organitzacions empresarials, les organitzacions
sindicals, les comunitats balears assentades fora del territori
balear i inscrites en el registre corresponent i altres agents
socials o entitats que tenguin entre les seves finalitats dur a
terme activitats de cooperació al desenvolupament.
En referència a les esmenes presentades i que queden vives,
dir que a les comissions que vàrem tenir, ja els vaig donar
complida resposta del per què no s’acceptaven i per tant, no hi
tornaré insistir de forma ampla. Només volia recordar, en
referència a l’esmena 359 del PSOE, que segons la Llei 3/2003
de Règim Jurídic de l’administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, a l’article 1 no existeixen organismes
autònoms, sinó entitats de dret públic, administració. Per tant,
nosaltres entenem que la formulació de la seva esmena és
incorrecte. Les empreses públiques i els organismes autònoms
són també administració de la comunitat autònoma, d’acord
amb la llei de 29 de març, d’entitats (...) de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. També voldria recordar referent
a incloure el comerç just que fa Esquerra Unida i Els Verds i
que tal com ja els vaig anunciar a la comissió, es va decidir al
Consell de Cooperació emprar el terme d’economia solidària i
consum responsable envers del comerç just, a petició de les
ONG per al desenvolupament. Crec que nosaltres el que hem
de fer és ser respectuosos amb aquestes peticions que han fet
aquestes ONG.
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esmenes del PSOE 366/05 i la 390/05 d’Esquerra Unida i Els
Verds, referides a l’article 10. Voldria fer entrega als grups si
volen... del text tal i com quedaria a la transacció, si hi ha algun
ordenança que me pogués fer l’entrega? De totes maneres en
aquest esmena propòs afegir el punt D, la població dels països
amb conflictes bèlAlics i també els que estan en procés de retorn
o de tornar assentar-se i reintegrar-se. Seria afegir: “la població
dels països amb conflictes bèl Alics”, tal com que crec jo que
quedaria recollit tan en l’esmena presentada pel PSOE, com
també l’esmena presentada per Esquerra Unida i Els Verds. Els
deix la transacció i ja me contestaran.
Acceptaríem també l’esmena d’Esquerra Unida i Els Verds
417/05, que proposa afegir un nou article que fa referència “a
què l’administració de les Illes Balears ha de promoure
activitats de sensibilització, difusió i educació, amb la finalitat
de donar a conèixer els problemes que afecten la societat dels
països en desenvolupament”, li ho acceptaríem Sr. Rosselló. I
tal vegada sí que voldria fer un comentari a les 14 esmenes que
Esquerra Unida i Els Verds ha presentat a l’article 27, relatiu
al Consell de Cooperació. Sr. Rosselló, tot el que vostès
proposen, absolutament tot, ja està inclòs en el reglament del
Consell de Cooperació i vostès justament no varen presentar
cap esmena a la proposta que els va fer el Govern per tal de fer
un canvi en aquest reglament del Consell de Cooperació.
Per altra banda també els voldria dir que varen ser vostès
qui varen crear el Consell de Cooperació i vostès li varen donar
el caràcter merament consultiu a aquest Consell de Cooperació
i no un caràcter vinculant. Per tant, ens crida molt l’atenció que
ara canviïn d’opinió. Així doncs el Consell de Cooperació és un
òrgan consultiu i de participació, que pot participar en
l’elaboració d’un reglament, pot informar-lo, però la seva
aprovació és competència del Govern i el seu reglament de
funcionament ha de ser regulat per decret.
I per acabar, només insistir en la necessitat d’aquesta llei.
Realment ens podem sentir tots molt orgullosos de viure en
aquesta comunitat, una comunitat autònoma molt solidària, una
comunitat autònoma molt sensible amb els problemes de la
resta del món. M’han alegrat molt sentir veus, que si bé en
principi pareix que hi ha punts en què no estam massa d’acord,
en general podríem estar d’acord amb la llei. Realment seria
una satisfacció molt gran per part nostra aconseguir unanimitat
en aquesta llei.
Moltes gràcies.

Un altre tema que també hi voldria fer menció és el de
plantejar com a prioritat els països amb menor índex de
desenvolupament humà. Hem de saber quins són aquests països
i hem de saber també que segons Nacions Unides, països com
Cuba, Mèxic, Uruguai o Argentina tenen un desenvolupament
humà alt i a pesar d’això són perceptors de l’ajuda al
desenvolupament. Per tant, nosaltres creim que és més
convenient atendre a la classificació que fa l’Organització de la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), de
països en desenvolupament.
Vull anunciar també que acceptarem l’esmena 341/05 del
PSM , referida a eliminar la paraula “raça”, hi estam totalment
d’acord. També acceptarem l’esmena 346/05 del PSM respecte
l’article 4. I en aquest moment vull fer una transacció a les

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica, en primer
lloc per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds té la paraula el Sr. Miquel Rosselló del Rosal.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, en
primer lloc fer referència a l’article 10 que se’ns proposa, està
bé, és la forma d’integrar el que nosaltres proposam. Per tant,
estaríem d’acord en aquesta transacció, encara que té un
articulat un poc embullat, però vaja, ja va bé. Jo no he entès si
el que deia és que recollia l’esmena de l’article 9, aquest 32.
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M’ha paregut entendre això, no sé si era això. Si recull aquest
article evidentment estic encantat en l’aportació.

Per tant, ja que parlam del 0,7; mantenguem que sigui complet,
com menys rebaixes millor.

De totes formes dos o tres elements. En primer lloc, tota
l’argumentació inicial que fa la diputada que m’ha precedit, la
Sra. Carme Feliu, de la utilitat i la importància de la llei, jo hi
coincidesc, és més propi d’un debat d’esmenes a la totalitat que
nosaltres no hem presentat, està clar, per això s’ha de fer
aquesta llei i per això hi estam d’acord. És més un debat
d’esmenes, hem presentat un seguit d’esmenes i a algunes se’ns
dóna resposta i a d’altres no. Nosaltres per tant, avui el que
votarem serà l’articulat i senzillament nosaltres en 3, 4, 7, o 8
coses nosaltres no li donarem suport perquè no hi estam
d’acord, però en l’articulat allà on no hi ha esmenes
pràcticament coincidim.

El tema de la creació d’una empresa..., jo ja sé que a nivell
estatal hi ha l’Agència de Cooperació, però no crec que sigui
necessària aquí la creació d’una empresa per desenvolupar la
cooperació. Sé de les dificultats que tenen també de la
contractació de determinat personal per fer les avaluacions, per
fer determinades coses, etcètera. Tot això ja ho sé, però
incloure per llei la possibilitat d’incloure una empresa dins una
dinàmica de creació general d’empreses i que va més enllà...,
acabarem convertit l’administració en empreses i algunes com
les que aquí s’han discutit en altres moments, com és el cas
d’agricultura, és que al final no farà falta conselleria, dirigirà i
gestionarà directament l’empresa pública i no ens pareix
adequat. Allò que s’ha de fer és sucar-se el cap i cercar
fórmules per esquivar les dificultats que la legislació pública fa
i entre altres coses la fa per exemple per defensar els drets dels
treballadors que seran contractats, o per defensar altres drets en
general. Per tant, per alguna cosa està feta aquesta legislació de
l’administració pública que és pot flexible, però tots sabem per
què està feta i per tant, no li cerquem les voreres cada vegada
que ens convé cercar-les i qui més qui manco ho fa, però llei
me pareix excessiu.

Per tant, en què centram la nostra discrepància, perquè
quedi clar? Començaré pel Consell de Cooperació. Miri Sra.
Carme Feliu, jo no discutesc el caràcter consultiu, entre altres
coses no se pot, els òrgans de participació del Govern són
consultius, no poden ser decisoris, hauríem de canviar la
normativa vigent. Per tant, ni ho era abans, ni ho és ara, ni
pretenc jo que ho sigui. Una altra cosa és que li donin més o
manco atribucions. L’únic que pretenc jo mitjançant les
esmenes presentades és dotar-lo de més atribucions, les
mateixes que vostè diu que té el reglament. Bé, jo crec que aquí
tots sabem la diferència entre un reglament i una llei, per això
les present a la llei i no al reglament, perquè li don més
importància al Consell Consultiu, no és una discrepància
fonamental, però no és menor i no la menyspreï, jo vull que
estigui a la llei i no al reglament i per això la present, present
aquestes esmenes. I que coincideixen en les peticions que han
fet les ONG en el Consell de Participació, celebr que moltes
estiguin en el reglament, però m’agradaria que constessin com
a llei.
Damunt el tema dels agents de cooperació, continuo opinant
que definir entitats que dins els seus estatuts no hi compta
aquest element com a element fonamental, sinó que tenen
dedicació molt més ampla, com poden ser organitzacions
sindicals, empresarials, cases regionals, o confessions religioses
com a agents de cooperació, me pareix absolutament
desmesurat. O sigui, ho podem considerar tot i agents socials
i organismes econòmics i no sé què més, de tot. En tot cas un
sindicat no és fonamentalment un agent de colAlaboració, això
vol dir què no se pot dedicar a cooperació? Per suposat que s’hi
pot dedicar, si compleix els requisits que la llei estableix i per
això me pareix fantàstic que hi hagi una llei, així sabrem que és
allò que ha de fer i que no ha de fer per dedicar-se a la
cooperació. Però definir-los com a agents de cooperació me
pareix excessiu.
El tema del 0,7 i que vostè no ha mencionat, me pareix
important, crec que seria fonamental mantenir-lo en el nivell de
màxima, ja que parlam que és un tema de deure i de justícia la
colAlaboració amb el tercer món, idò home! No retallem perquè
al final el 0,7 és una decisió de l’ONU de fa més o manco 40
anys, o sigui que està més passat que... Si realment des del
primer món ens volguéssim prendre seriosament la
problemàtica mundial no parlaríem d’una minúcia del 0,7;
parlaríem d’altres coses si parléssim seriosament d’aquest tema.

I si he entès bé, m’agradaria que ara a la contrarèplica
quedés clar, jo he presentat un article nou, situat entre el 31 i el
32, que fa referència a l’educació i sensibilització, si s’inclou
complet o part, me pareix bé. Jo creia que era una deficiència
d’aquesta llei el tema de quan parles de cooperació en general,
no estàs parlant només de l’ajuda econòmica que fas en un
moment determinat, sinó de la denúncia de la injustícia que se
comet a una zona determinada, de la necessitat de sensibilitzar
l’opinió pública entorn greus problemes d’atemptar contra els
drets humans, per exemple la famosa qüestió del Sàhara, que
tots coneixem, o coses d’aquest tipus, requereixen no només
ajuda humanitària, sinó que requereixen sensibilització i
educació. I aquesta s’ha de poder fer mitjançant fons públics,
com un element més de la cooperació. Per tant, si és així, un
element més a favor que tendré sobre aquesta llei que tendré.
I mantendré la discrepància en aquests punts que he defensat,
senzillament perquè crec que són millorables i sortirien millor
d’una altra forma.
Moltes gràcies.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Sra. Mascaró?
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Feliu, les tres quartes
parts de la seva intervenció la compartim, en algun moment he
pensat que estava fent el servei que havia de fer la consellera,
presentar la llei i defensar-la i no que estava a un torn en contra
d’allò que s’havia discutit abans. Compartesc totalment amb
vostè la necessitat d’una conceptualització, vós heu dit això,
necessitat d’una conceptualització, totalment d’acord. I
mitjançant les esmenes, tots els grups hem insistit en aquesta

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 66 / Fascicle I / 14 de juny del 2005
conceptualització, en què l’exposició de motius aclarís els
conceptes de cooperació que vostè no ha ni anomenat.
Després heu parlat de transparència, de lliure concurrència
i de control. A veure, control en els temes de participació, les
persones, grups o entitats, o aquells organismes que participen
de l’elaboració dels plans, que hi fan aportacions, després no
tenen dret a controlar-los. El Parlament aprova un pla, però no
té cap control sobre aquest pla. Se’ns està negant, si no ens
accepten les esmenes, que en comissió puguem tenir un
seguiment d’aquests plans. Per tant, qui controlarà això? Les
esmenes anaven en aquest sentit, que hi hagués control, que hi
hagués transparència, evidentment també en volem de
transparència i això era un dels motius pels quals no volíem una
empresa pública. Les empreses públiques, en teoria, no tenen
funcionaris, que són els que garanteixen que els fons públics
s’apliquin d’acord amb la llei. Ja me explicarà qui garantirà la
transparència i el control en les ajudes de cooperació a una
empresa pública? La lliure concurrència, evidentment se suposa
que tothom se podrà presentar a la línia d’ajudes, se suposa, ara
també voldria saber si tothom se podar presentar a fer feina a
aquesta empresa pública, o tornarà ser un cau de càrrecs de
confiança. I tal vegada hauria de ser un cau de tècnics en
cooperació.
Més coses, és que de les esmenes realment n’ha parlat molt
poc i com que era un torn de debat, res més. Sí, ha dit que
estam en una comunitat autònoma molt solidària, evidentment
que som una comunitat autònoma molt solidària. Tenim una
societat molt solidària, moltíssim i l’administració encara ho
podria ser més. Tots els doblers que han de destinar a la gestió
de l’empresa pública que ha de gestionar la cooperació, que
passin directament a la gestió de la Direcció General de
Cooperació i ens estalviam un seguit de recursos que poden
anar a cooperació. Per tant, com que no ha debatut les esmenes
que li hem presentat, només n’ha acceptat 2, li ho agraïm, de
les 13 que manteníem, realment és poqueta cosa. I dir-li que si
realment volen una llei per unanimitat, retirin l’empresa pública
i acceptin les cases Balears i poqueta cosa més i la llei és per
unanimitat. No ho és perquè vostès no ho volen, una empresa
pública a la Llei de Cooperació no té nom Sra. Feliu. Si la
volen per unanimitat la tendran, però retirin aquestes dues
coses.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Mascaró. Sra. Rado.
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públiques, del 0,7 tampoc no ens ha contestat i alguna cosa
més, com és l’exposició de motius i els temes de
sensibilització. Jo no crec que aquestes qüestions siguin tan
descabellades, perquè si vostè realment diu que li agradaria que
s’aprovés per unanimitat, jo també crec que una Llei de
Cooperació de la comunitat autònoma hauria de ser una llei per
unanimitat.
Per tant, jo l’únic que puc fer, ja que difícilment puc rebatre
una cosa que vostè no ha explicat, és demanar-li que retiri
aquests punts que ho retiri i després podríem arribar a tenir una
llei que seria una llei desitjada i aprovada per tots els grups.
Deien els que m’han precedit, que aquesta llei s’aprovi per
unanimitat està en les seves mans, no en les nostres.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Rado. Sra. Feliu?
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que està en mans de
tots que s’aprovi per unanimitat aquesta llei i no en mans
únicament nostres, o meves concretament. Temes concrets,
cases Balears. Nosaltres consideram que les cases Balears són
agents de cooperació, sense cap dubte, realment són agents de
cooperació des de l’any 1996, Cuba la primera. Crec que són
les que millor coneixen, ho tenen de primera mà, quina és la
problemàtica dels pobles en vies de desenvolupament que els
envolten. Són uns instruments més fiables que ningú, realment
me crida molt l’atenció que dubtin de la idoneïtat de les cases
Balears com a agents de cooperació. Crec que més idònies que
les cases Balears és difícil.
Tema del 0,7% . Els doblers que ens arriben aquí des de
Madrid són doblers finalistes, són doblers que no se poden
destinar a una altra cosa més que per allò que vénen destinats,
vull dir són una despesa financera més. Aquests doblers ja
“computen” dins el 0,7% de l’Estat central i el que no podem
fer és computar Madrid i tornar computar aquí. En allò que sí
vostès ens podrien donar una mà és en demanar al Sr. Zapatero
que compleixi les seves promeses i enlloc de què sigui l’any
2012 que s’apliqui aquest 0,7% sigui ja, sigui avui. Això entre
tots ho podríem demanar, jo crec que si estam en aquesta
discussió, allò que podem demanar per a uns ho podem
demanar per a uns altres. Torn insistir, aquests doblers que ens
arriben de Madrid són finalistes i no se poden destinar a una
altra cosa.

LA SRA. RADO I FERRANDO:
Senyores i senyors diputats. Sra. Feliu, en la primera part
del seu plantejament, com ja li han dit, hi podríem estar
pràcticament d’acord. Les seves paraules però crec que després
no se corresponen amb els fets que planteja aquesta llei en
alguns dels seus apartats, no vull dir en tots. Em costa rebatre-li
determinades coses, només agrair-li les esmenes que ha
acceptat, crec que milloren substancialment aquest article, però
no ha parlat de les esmenes en les quals nosaltres hi fèiem més
incidència. Vostè de cap manera ens ha exposat el motiu de les
cases Balears dins aquesta llei, no ens ha dit res de les empreses

Quant empreses públiques, empreses no públiques i
agències de cooperació. En primer lloc dir que tenc
coneixement de què el Govern inicialment no preveu crear cap
empresa pública per a res de tot això. El que sí vol és que la llei
ho contempli i jo crec que cap dels que han pujat aquí no està
autoritzat per dir res d’empreses públiques, jo tenc aquí una
estadística d’òrgans colAlegiats de la comunitat autònoma, allà
on..., me sap greu que no ho puguin veure, però aquesta punta
tan disparada és en temps del pacte, quan es varen 59 òrgans
colAlegiats de la comunitat autònoma l’any 2001, és a dir,
empreses públiques. M irin per exemple quantes se n’han creat

l’any 2005. El que no podem fer és criticar una cosa i no fer
una mica de memòria i veure que és allò que hem fet nosaltres
quan hem governat. Vostès en aquesta estadística crec que no
estan autoritzats per dir si s’ha de crear o no s’ha de crear. De
totes maneres els dic que allò que se pretén mitjançant aquesta
llei és que quedi contemplat, però també em consta que el
Govern no té, en principi, en aquests dos anys que queden, la
intenció de crear cap tipus d’empresa.
Quant als controls i (...) que s’ha comentat, jo crec que Sra.
Mascaró crec que té la consellera a la disposició. Crec que la
consellera que és la màxima responsable de tot allò que se faci
en polítiques de cooperació per al desenvolupament, vull dir
preguntes, interpel Alacions, mocions, tot el que vulgui se pot fer
i aquí té a tot el Govern a la seva disposició i sap que el control
el té. Crec que és necessari, crec que aquesta llei és necessària
justament per controlar, coordinar, trobar un sistema més eficaç
i perquè no se perdin els doblers. Ara ens trobam en què hi ha
moltes administracions, ens locals, consells insulars, Govern,
associacions privades, públiques, etcètera, que estan fent
cooperació per al desenvolupament, però no s’està fent d’una
forma controlada i coordinada. Jo crec que el millor és que a
través d’aquesta llei se coordini tot i els doblers que es destinin
realment siguin per aconseguir una ajuda al desenvolupament
de forma eficaç i no deixar perdre els doblers simplement per
una falta de coordinació. Crec que és el més bàsic d’aquesta
llei, la coordinació que aconseguiríem entre tots, per tal de què
les polítiques de l’ajuda al desenvolupament arribi d’una forma
eficaç i el més aviat possible.
I segurament m’he deixat coses, però crec que he comentat
el més important i tornar insistir en què faríem un favor a la
nostra comunitat autònoma i als nostres cooperants, si
aprovéssim aquesta llei, per tal de què hi hagi aquesta
coordinació de la millor manera possible.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Abans de passar al següent punt de l’ordre
del dia, ja hem quedat que el votaríem a partir de les 4;
recordaré que s’han transaccionat les esmenes 366 del Grup
Socialista, la 390 d’Esquerra Unida i Els Verds i s’accepten la
346 del PSM, la 417 d’Esquerra Unida i Els Verds i la 341
també del PSM . Me pens que és correcte.
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