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EL SR. PRESIDENT: Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
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sessió d’avui. En primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President. Joan Boned substitueix Aina Rado.

EL SR. PRESIDENT:

Si no n’hi més, passarem al primer punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en el debat de la pregunta RGE núm.
1243/09 de la Sra. Pastor, sobre el consolat argentí a Balears. 

Assisteix l’Hble. Sr. Conseller de Presidència, Albert
Moragues i Gomila, que ve acompanyat del director general
d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea, Sr. Jordi
Bayona i Llopis.

I. Pregunta RGE núm. 1243/09, de l'Hble. Diputada Sra.
Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a consolat argentí a Balears.

Per formular la pregunta RGE núm. 1243/09, sobre el
consolat argentí a Balears, intervé la diputada del Grup
Parlamentari Popular l’Hble. Sra. Encarnación Pastor per un
temps de deu minuts. Sra. Pastor, té la paraula.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Primero quiero dar la bienvenida al
conseller i a su acompañante, el director general, y bueno
decirle que siento mucho que tenga que venir a contestar
solamente una pregunta y que me extraña mucho que esta
pregunta no la quiera contestar jamás la consellera de Afers
Socials, Promoció i Immigració, pero bueno a mí me da igual,
lo único que quiero es la información. Por lo tanto, estoy
encantada con que usted venga a contestarme.

Mi pregunta és: ¿Cómo se encuentran las negociaciones para
el establecimiento del consulado argentino en Baleares? 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Li contesta el conseller de Presidència
en torn de... bé, per deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. El Govern, el
primer que he de dir és que ha donat continuïtat als esforços del
Govern anterior i per tant, ha mantingut l’oferiment d’un local
per ubicar la futura seu del Consolat d’Argentina a Balears.
Aquesta és una gestió que va iniciar -com deia- l’anterior
govern i concretament la diputada que ens aquests moments em
fa la pregunta quan era consellera d’Immigració.

El que hem fet en relació amb l’anterior ubicació ha estat
canviar la previsió d’ubicació, vam considerar que el local
previst era un local que tenia algun problema especialment per
part del Ministeri d’Assumptes Exteriors de l’Argentina que
considerava que no era convenient tenir un local que fos
compartit amb altres institucions, amb altres dependències
oficials i per tant, a partir d’aquesta indicació, ens vàrem posar
a cercar un local que fos més avinent amb les seves pretensions.
Efectivament, vam cercar, vam trobar un pis al carrer Josep
Rover Motta, núm. 2. 

Aquest pis, abans d’oferir-lo a l’ambaixada i al mateix
govern argentí, el vam mostrar al colAlectiu de ciutadans
argentins i després va ser posat en coneixement, en consideració
de les autoritats de l’ambaixada argentina i va ser acceptat per
part de l’autoritat.

Per posar, per fer un poc un calendari o un..., una concreció
temporal he de dir que dia 18 de setembre del 2007, és a dir, un
mes i molt poc després que entrés en funcions aquest govern
actual, vam oferir la cessió gratuïta, tal com estava anteriorment
en relació amb el local anterior, vam posar aquesta cessió
gratuïta en coneixement i la vam oferir a l’ambaixada. Dia 9
d’abril del 2008, és a dir, amb cert retard perquè naturalment
l’ambaixada argentina abans d’acceptar aquest oferiment va
haver de fer les consultes a les autoritats del seu país, dia 9
d’abril, com dic, vam rebre l’acceptació argentina de l’oferta. 

Dia 21 d’abril vam fer un escrit informant sobre l’estat de
l’expedient de la cessió d’ús. Dia 30 d’abril, del 2008 tot açò,
l’ambaixada es dóna per assabentada de les nostres gestions.
Dia 2 de juny del 2008 comunica el Govern al Ministeri
d’Assumptes Exteriors i Cooperació la cessió a l’ambaixada
argentina d’aquest local. Dia 16 de juny del 2008 tenim el
vistiplau del Ministeri d’Assumptes Exteriors. Dia 29 de maig
del 2008 tenim un escrit a l’ambaixada en què es demanava, una
nota verbal de conformitat sobre aquesta cessió.

Dia 5 de juny del 2008 tenim la resposta de l’ambaixada que
ens envia la nota verbal d’acceptació d’aquest consolat. Dia 16
de juny del 2008 fem una comunicació als representants de les
associacions de residents argentins a Balears comunicant la
cessió d’ús i dia 29 de setembre del 2008 comunicam a
l’ambaixada que, en tant en quant no se’ns doni resposta per
utilitzar aquest local, a aquestes dependències hi posarem un
servei de la pròpia conselleria, una cessió, utilitzarem en precari
aquesta dependència perquè, val a dir, que des de l’abril del
2008 el Govern està pagant un lloguer per aquestes
dependències i mentre tant el Govern argentí no decideixi
finalment crear el consolat, idò naturalment, utilitzam aquestes
dependències en precari, ho comunicam com no pot ser d’altra
manera a la mateixa ambaixada.

A hores d’ara no s’ha rebut encara l’acceptació formal de la
República Argentina ni de la cessió d’ús, ni de la creació del
consolat. Ens han comunicat que per a l’any 2009 no tenen
previsions pressupostàries per poder atendre les despeses
d’obertura i de funcionament del consolat. Per tant, el que feim
és continuar estant fortament implicats tant davant el Govern
d’Espanya com davant el Govern de la nació argentina per tal
de reiterar les necessitat que té aquesta comunitat autònoma de
comptar amb una dependència consolar tenint en compte que
Argentina té al voltant de 20.000 connacionals a aquesta
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comunitat autònoma que requereixen una sèrie de tràmits que
han de fer ara davant el consolat argentí a Barcelona i que bé,
això representa una sèrie de despeses i de tràmits que moltes
vegades són mals d’atendre per als argentins residents a aquesta
comunitat autònoma.

Hem reiterat en distintes ocasions al Consolat General
d’Argentina a Barcelona, que és el que té jurisdicció sobre
Balears, la conveniència que es repeteixi com es feia amb
anterioritat les seves visites periòdiques aquí per tal de resoldre
tràmits de caràcter consolar. Ens han agraït aquesta qüestió. Ja
saben que la Conselleria d’Afers Socials té unes instalAlacions
que ofereix a tots els consolats itinerants de tots els països que
tenen necessitat de fer aquestes gestions. Li han reiterat, a
l’ambaixada i al Govern argentí, la utilització d’aquests locals,
però el Consolat General de Barcelona que en aquest moment
té una forta restricció de despeses ens ha comunicat que no
tenen disponibilitat per desplaçar-se a aquesta comunitat. 

Per tant, els hem dit que mantenim l’oferiment fins a finals
d’anys i que a finals d’anys si no tenim resposta de les autoritats
argentines haurem de fer un replantejament de la nostra oferta.

Fins aquí és el que els puc dir. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Pastor per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sí. Escucho las explicaciones del Sr. Conseller, estoy segura
que dice lo que sabe, lo cual desde luego cuanto menos no deja
de sorprenderme por el hecho de que el convenio que teníamos
casi a punto de firmar en la anterior legislatura estaba
prácticamente hecho y además hay un precedente en Canarias,
que hay instalaciones de un consulado argentino en instituciones
del Estado. Por tanto, esa respuesta cuanto menos no deja de
sorprendernos cuando ellos mismos nos habían proporcionado
esta -digamos- comunicación y nosotros lo dábamos por hecho
ya. En esta materia creo que tengo experiencia suficiente para
creerlo así. Me pregunto que sería ahora de la mayoría de los
colectivos de inmigrantes que están en esta comunidad si no
existiera el Casal de Entidades, inaugurado en la anterior
legislatura. 

Pregunto si saben cuántos consulados itinerantes se lograron
y si sabe usted, Sr. Conseller, cuántos embajadores y cónsules
nos reunimos para conseguir muchos de ellos y que estoy segura
que hubiéramos conseguido más si nos hubiera dado tiempo.
Esto lo hicimos en veinte meses, la verdad es que trabajamos
muchísimo, no escatimamos esfuerzos. Por eso me sorprende
mucho también que la consejera no haga esa clase de gestiones
porque estoy segura que hubieran dado mucho más frutos
porque a nosotros nos los dieron. 

Tengo una larga lista y estamos desde el Grupo
Parlamentario Popular muy orgullosos que hoy gracias a eso, a
esas gestiones, muchos ciudadanos de esa comunidad no tengan
que padecer el tener que trasladarse a Barcelona o a Madrid con
lo que ello supone de penurias y no sólo económicas. ¿Sabe
usted que el consulado argentino itinerante hace más de dos
años que no viene a Baleares y que este colectivo está realmente
recogiendo firmas y haciendo lo posible porque eso sea así?,
porque no se entiende cómo un consulado que antes venía
bastante a menudo, pues ahora hace dos años que no viene.

¿Sabe también que estuvo a punto de establecerse -como he
dicho antes y me costa que lo sabe...? Teníamos un local que se
ha tachado de garage, de no sé qué, pero que yo, que he visitado
los consulados de Argentina en Barcelona y en Madrid, sé
perfectamente que este espacio estaba mucho mejor
acondicionado que los que pueden tener ellos en las dos
capitales.

Lo único que pido es que se retome el tema, que la
consellera haga un esfuerzo, el conseller también, para hablar
con todos y cada uno de los que necesitan estos consulados para
que los colectivos tengan sus servicios necesarios que les hagan
ciudadanos con las mismas obligaciones, pero también con los
mismos derechos y no hablamos de demagogia, sino de hechos
posibles, de realidades comprobadas. 

Ofrezco mi ayuda para demostrárselo cuando ustedes
quieran. Aquí hay un consulado, por ejemplo, como es el de
Colombia que gracias a nosotros tiene un consulado permanente
ya. Le puedo decir que cuando dejamos el Gobierno Chile
estaba con una petición colectiva y nuestra de consulado.
Colombia ya hizo su consulado itinerante, pero ya tiene el
permanente. Argentina, estábamos pues a punto de firmar ese
convenio. 

Bolivia solicitó el consulado itinerante y está en el casal
de..., que se reunió varias veces en el Casal de ONG y luego
más tarde en el colectivo de inmigrantes. Rumania, hubo una
petición y ha habido consulado itinerante. China, también nos
entrevistamos con el embajador en Madrid. Nigeria solicitó el
consulado y lo tiene itinerante. Venezuela también lo hizo a
través del colectivo de Baleares y también nos entrevistamos
con la embajada de Madrid y también lo conseguimos. Bulgaria
también tiene consulado itinerante a partir de esas
conversaciones. Perú tenía el honorario de un pueblo de aquí y
de vez en cuando venía al Casal. Senegal también tuvo su
consulado itinerante y lo sigue teniendo. Cuba tenía esa petición
y hicimos a través del consulado la petición también. Y
Marruecos pues también...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pastor.
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LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

...nos entrevistamos con el embajador y conseguimos que
viniera aquí y ahora tiene su consulado itinerante.

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant la seva intervenció.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Por lo tanto le pido un esfuerzo más en este sentido. Muchas
gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sr. President. Miri, estic encantat dels consolats
itinerants i no li puc dir gaire més coses. Sí que vull dir algunes
qüestions. Primera, aquesta és una competència de l’Estat, no de
la comunitat autònoma. Vostè ho sap perfectament i per tant,
estic molt content que el Govern anterior fes aquest oferiment.
He dit que hem reiterat i que hem posat a disposició les noves
dependències que hi ha per tal de fer possible que els països que
tenen nacionals a aquesta comunitat autònoma puguin utilitzar
unes instalAlacions a consolats itinerants.

Els consolats itinerants, per informació dels diputats que no
sàpiguen què vol dir, significa que els consolats que són
responsables territorials d’aquesta comunitat autònoma puguin
venir aquí, es desplacin una vegada o dues vegades l’any i
durant un parell de dies estiguin aquí resolent gestions -com dic-
per als seus nacionals aquí.

Aquest és un oferiment que ens recordava ara l’anterior
consellera del ram, que van fer, que he dit que nosaltres hem
tornat reiterar i hem posat a disposició i com saben tots vostès
és una pràctica habitual d’alguns països. Li deia que havia estat
una pràctica habitual que l’argentí es desplaçàs. Els he explicat
que Argentina ens ha dit per què no vénen ara i evidentment
això significa un detriment del servei per als nacionals argentins
que viuen a aquesta comunitat autònoma, però Argentina no
obre el consolat, fins ara, no té consolat itinerant i ha restringit
les visites dels consolats itinerants perquè tenen una crisi
econòmica que també els afecta. Per tant, no tenen disponibilitat
pressupostària per desplaçar el personal aquí.

Que troba que això s’hauria de fer? Idò, estic encantat,
efectivament trob que s’hauria de fer, però si no ho fan, no els
podem obligar. Primera, perquè no en tenim competències i
segona, perquè no ens podem ficar en l’àmbit competencial
d’un altre país. Això és així com és, però nosaltres, malgrat tot
això, insistim davant les autoritats, en aquest cas argentines,
perquè, com altres, es desplacin, però evidentment el que no
podem fer és forçar la voluntat sobirana d’aquests països. Per
tant, Sr. Pastor, així estan les coses.

Quant a la sorpresa que té perquè el conveni que tenien a
punt de firmar, que no varen poder firmar, per a utilització de
les dependències que hi havia en aquell moment, m’estranya
que a vostè la sorprengui perquè sap, com jo sé perquè estava en
una responsabilitat institucional, que aquesta qüestió va ser
posada en coneixement del Govern d’aquell moment per part
del delegat del Govern de Balears. Jo formava part del personal
de la Delegació del Govern i precisament duia els temes
d’immigració i estic convençut, perquè vaig assistir a la
conversa del delegat del Govern, el representant del Govern en
aquell moment, en el qual hi estava vostè... era responsable
d’aquesta qüestió, i el delegat del Govern, del govern autònom,
va transmetre al Govern anterior la inconveniència que el
consolat s’obrís on estava. 

Que això és discutible, que hi hagi algun lloc en què els
consolats estiguin molt més malament, n’estic convençut, però
li dic que això va ser una instrucció que va donar el Ministeri
d’Assumptes Exteriors i que el delegat del Govern va transmetre
al seu govern, n’estic segur perquè ho sé. Per tant, m’estranya
molt que se sorprengui perquè això va ser... es va produir així
com li dic.

Per tant, dit tot això, Sra. Diputada, senyores i senyors
diputats, vull insistir que el Govern té, continua amb el mateix
interès i amb la mateixa proposta que el Govern anterior va
posar damunt la taula per tal que l’ambaixada argentina compti
amb la disponibilitat d’infraestructura perquè es pugui obrir,
però evidentment això respon a un acte de sobirania d’aquell
país en el qual nosaltres més enllà d’oferir i insistir -i hem fet la
darrera insistència avui matí, precisament abans de venir aquí
ens hem posat en contacte amb l’ambaixada perquè ens
diguessin com estava i ens ha dit el que li comentava en aquest
moment. Tenen una retallada pressupostària que fa que en
aquests moments no tenguin data per obrir aquestes
dependències ni tampoc tenguin disponibilitats perquè el
consolat itinerari, que significa que el consolat que és
responsable d’aquest territori es pugui desplaçar a resoldre... Per
tant, ens han dit que de moment ni una cosa ni l’altra es podran
resoldre.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vull agrair la presència del
conseller de Presidència i del seu acompanyant. 

A continuació passarem, si els sembla bé, al segon punt i
darrer de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les proposicions no de
llei RGE núm. 1947/09, del Grup Parlamentari Mixt, i RGE
núm. 3296/09, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds.
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II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1947/09,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
protecció de la fiscalitat del comerç just.

Per defensar la proposició no de llei RGE núm. 1947/09,
sobre protecció de la fiscalitat del comerç just, intervé la
diputada del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Suárez, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyores diputades i
senyors diputats, des del nostre grup, des d’Eivissa pel Canvi,
presentam avui una proposició no de llei que parla de comerç
just. Suposam que tothom sap què és això del comerç just,
nosaltres només donarem unes pinzellades per a després entrar
en concret a la proposició.

El comerç just és ben conegut, és un moviment internacional
que està format per organitzacions del nord i del sud; el seu
objectiu principal és millorar l’accés al mercat dels productors
més desfavorits i d’alguna manera intentar canviar les regles
injustes del comerç internacional. Les relacions comercials del
comerç just es basen en el tracte directe, en el respecte mutu i a
més dels criteris econòmics cobren rellevància altres aspectes,
com són els criteris socials i mediambientals. Per posar un
exemple, perquè un productor pugui entrar dins aquest tipus de
comerç s’exigeix que el seu procés productiu reuneixi una sèrie
de requisits mediambientals, es a dir, un mètode de producció
ecològicament sostenible, i també aspectes socials com
l’existència d’un salari just, la inexistència o la prohibició de
treball d’explotació infantil o la igualtat de gènere.

Podríem dir que aquest comerç és una xarxa comercial
única, en el sentit que els intermediaris, és a dir, exportadors,
importadors i botiguers, estan disposats a reduir els seus marges
de benefici. A aquesta qüestió, diríem purament comercial, que
inclou productes tèxtils, productes d’alimentació, productes
d’artesania, s’hi afegeix, a més, una important tasca de
conscienciació i denúncia.

Bé, feta aquesta petita introducció, volem explicar que
aquesta proposició neix d’una demanda feta per organitzacions
lligades al comerç just, en aquest cas a l’illa d’Eivissa. Va ser
coincidint amb una trobada anual que es fa per part del Fons
Pitiús, principal òrgan de referència de la Cooperació a l’illa
d’Eivissa, que ens vàrem trobar persones de diferents
associacions i que ens vàrem demanar si es podria fer algun
tipus d’acció per tal d’intentar aconseguir del Govern central un
tractament fiscal millor per als productes i les botigues del
comerç just. Ells havien iniciat una campanya que simplement
havia obtingut respostes negatives en tant que des del Govern de
l’Estat espanyol la resposta que els donaven és que les botigues
i els productes del comerç just havien de tenir un tractament
equiparable, similar al de qualsevol negoci de reduïda dimensió,
el que seria un petit comerç.

Nosaltres vàrem pensar que això es podria dur a l’àmbit
parlamentari, que era important un pronunciament d’aquesta
cambra en aquest sentit i per tant presentam aquesta proposició.
Valgui com a anècdota dir que la propera setmana, dia 9 de
maig, és el Dia Internacional del Comerç Just, això és una

casualitat que estiguem veient ara aquesta proposició, però
també, diríem que si cal cobra més sentit.

Pel que fa a la presència del comerç just a Espanya,
comença en els anys vuitanta, en el cas de les Illes Balears
comencen a obrir-se botigues i comercialitzar aquests productes
els anys noranta; actualment en el conjunt de les Balears hi
envoltant d’unes tretze organitzacions, associacions que
treballen amb aquest tipus de productes. En el cas d’Eivissa,
tenim ara mateix tres organitzacions de comerç just: una
depenent de la Fundació Deixalles, oberta l’any 2003, que té
una botiga de comerç just; la Fundació Vicenç Ferrer, que
comercialitza aquest tipus de productes, sobretot en ocasió de
fires, de trobades, i una associació, que es diu Alternança, que
també té una altra botiga. Totes aquestes associacions tenen en
comú bàsicament dues qüestions: una, que són associacions
sense ànim de lucre, i una altra, que tracten de sacrificar, diríem,
els seus beneficis, tenen un reduït marge de beneficis per tal de
facilitar la comercialització d’aquests productes.

Què és el que pretenem amb aquesta proposició? Pretenem,
demanam, des del Parlament de les Illes Balears al Govern de
l’Estat, que és el competent en aquesta matèria, que estudiï
mesures que impliquin un tractament fiscal afavoridor dels
productes i de les botigues del comerç just, perquè entenem que
aquesta comercialització té un valor afegit, és a dir, no és només
donar pas o obrir mercats a aquests productors dels països del
sud, sinó, a més, té una important dimensió social i
mediambiental. És per tot això que demanam el vot favorable
als diferents grups parlamentaris d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Passarem ara al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Llauger, per un temps de deu
minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputades. Sra.
Suárez, nosaltres anunciam el nostre vot favorable a aquesta
iniciativa, per la qual la felicitam. Volem deixar constància amb
la nostra intervenció, en primer lloc l’enhorabona a totes les
iniciatives socials i ciutadanes que han treballat en aquest camp
del comerç just, la més veterana a Mallorca i una mica la més
activa ha estat històrica s’Altra Senalla, però també n’hi ha
d’altres, com Finestra al Sud, com la feina que han fet les
pròpies Deixalles o Càritas, que han fet una tasca ja de fa molts
anys i amb bons resultats.

Nosaltres entenem que hi ha d’haver un suport institucional
a la tasca de l’anomenat comerç just perquè allò que tracta, en
definitiva, és de canviar les relacions comercials entre nord i sud
en favor d’una major equitat. El comerç just és aquell comerç en
el qual s’introdueixen factors, com ha explicat la proposant, que
tenen a veure amb la retribució justa per als productors; que
tenen a veure amb el foment del cooperativisme; tenen a veure
amb la salut laboral, amb els drets laborals; tenen a veure també
amb la sostenibilitat, i moltes vegades les activitats de comerç
just es lliguen a activitats de desenvolupament de les pròpies
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comunitats en què hi ha aquests productors o aquestes
cooperatives.

El moviment del comerç just és un moviment d’un cert
impuls, un sector en creixement, però també és veritat que ja fa
molts anys que funciona i que hagués semblat, fa quinze anys,
que havia d’experimentar un creixement més ràpid i més
important, i també és veritat que el creixement hi és, però és
lent.

En qualsevol cas, el que a nosaltres ens interessaria, el que
jo voldria destacar del comerç just és que l’important és que no
sigui una excepció sinó que sigui una punta de llança que vagi
obrint camí de cara a l’objectiu, que no és altre que aquests
criteris de retribució justa, de respecte pels drets laborals,
d’ajuda al desenvolupament, de sostenibilitat, que estiguin
incorporats al conjunt del comerç, sobretot al conjunt del
comerç internacional, al conjunt del comerç entre nord i sud i,
en definitiva, a les relacions econòmiques entre nord i sud. Per
tant, l’important no és que hi hagi una botiga de comerç just
enmig de moltes botigues diguem, no vull dir de comerç injust,
sinó del comerç no tipificat i que no se subjecta estrictament a
aquests criteris, sinó que l’important, com dic, seria que no hi
hagués aquests establiments com a una espècie d’illes, sinó que
aquests criteris i aquesta manera de fer s’anàs estenent. I en
aquest sentit a les botigues de comerç just el valor principal que
els volem donar són d’impulsores d’un comerç que, en general,
tot ell, no només aquesta fracció, sigui més just.

En aquest sentit, les campanyes que fan de denúncia, perquè
jo crec que la tasca de comercialització de productes va lligada
sempre a una tasca ciutadana de denúncia i de sensibilització,
són part molt important d’aquesta tasca i sobretot d’aquest
objectiu que el conjunt del comerç es regeixi per criteris
d’equitat.

Nosaltres entenem que és un tipus de comerç que es regeix
per una lògica diferent de la resta, com ha dit la proposant
normalment són iniciatives que són en mans d’associacions
sense afany de lucre, moltes vegades perquè el propi afany de
lucre seria incompatible amb el manteniment de la seva
activitat, tal com la tenen plantejada, perquè, per la pròpia
naturalesa, moltes vegades han d’operar amb els marges de
benefici molt petits. En aquest sentit, si la lògica normal de
qualsevol comerç és mantenir-se, és créixer, aquí hi ha una altra
lògica diferent, que, si puc explicar-ho així, és arribar a ser
innecessari, perquè tot el comerç s’hagués convertit en just.

Per aquest motiu nosaltres pensam que mereix una protecció
de les institucions diferent, opera segons una lògica diferent i
mereix una protecció de les institucions. Les institucions el
poden protegir de diverses maneres: en primer lloc, en poden fer
ús a l’hora de fer les seves adquisicions, els seus contractes; en
poden fer ús, ja en fan de vegades en aquell nivell de les
compres d’obsequis, de les compres de cafè per a les seves
màquines de cafè, però això es pot generalitzar o es pot anar cap
a fer més ús d’aquests productes. També les institucions li
poden donar suport i incorporar-los a les seves polítiques de
desenvolupament i donar ajuda a projectes de foment del
comerç just, i hi ha una altra manera que és la que avui se’ns
proposa, que és aquesta ajuda a la fiscalitat.

Nosaltres entenem, per tot allò que hem vist, que això és
just, que això entra dins aquesta lògica que, com que són
establiments, diguem, diferents que responen a una filosofia
diferent i a una manera d’operar diferent és just que tenguin un
tractament diferent i per tant pensam que és una bona mesura
que tenguin aquest tractament fiscal diferenciat i beneficiós.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, intervé el Sr. Coll, no, la Sra. Morillas, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias, Sr. Presidente, buenas tardes, señores
diputados y diputadas. Esta proposición no de ley pretende, en
la medida de sus posibilidades, visibilizar un modelo de
relaciones comerciales diferente al establecido en nuestra
sociedad por las grandes multinacionales y el consumo no
responsable de marcas, más o menos conocidas, donde en la
producción se utiliza muchas veces mano de obra de los países
subdesarrollados, infringiendo los derechos humanos de estas
personas y cometiendo muchas veces atropellos contra el medio
ambiente, y donde se enriquecen unos pocos.

Como ya se ha dicho, por parte de la ponente de la
proposición no de ley y del diputado del BLOC, el comercio
justo es un movimiento social que a través de una práctica
comercial de sensibilización y un trabajo de movilización social
aspira a canviar los actuales modelos de relaciones económicas
y a participar en la construcción de alternativas, pretendiendo un
consumo responsable y sostenible, respetando a la naturaleza y
a las personas que participan en la cadena.

Como tal movimiento social, el comercio justo refleja la
diversidad existente en la sociedad y tiene muchas definiciones
e interpretaciones dependiendo de las organizaciones que lo
realizan. Tal y como se conoce en las relaciones comerciales
actualmente, donde los intermediarios encarecen el producto
haciéndolo caro para el consumidor final y muy barato para el
productor inicial, el comercio justo se presenta como una
alternativa más justa y solidaria con los que producen estos
productos, sobre todo en las zonas más desfavorecidas del
mundo, donde los procesos de producción son artesanales y el
único medio de subsistencia para comunidades del mundo
menos favorecido.

Siendo en este proceso de sensibilización diferentes ONG
las que hacen de intermediarios para vender estos productos,
llevando a los productores casi al total de lo que paga el
consumidor, inviertiendo parte de este dinero para escuelas y
servicios sociales en sus comunidades, ya que el comercio justo
desarrolla espacios de prácticas alternativas que se articulan en
redes locales y globales.



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 34 / 30 d'abril del 2009 475

 

El comercio justo respeta la naturaleza, ya que el proceso de
elaboración de su producto es ecológico y también busca
repartir equitativamente los esfuerzos y beneficios entre los
participantes. Esta cadena de transparencia es importantísima,
para que el consumidor pueda tomar sus decisiones
responsablemente.

Dada la importancia de este movimiento social, se debería
proteger especialmente a los comercios donde se venden estos
productos, tiendas en la gran mayoría de los casos que son
gestionadas por ONG o asociaciones sin ánimo de lucro.
Posiblemente si estas tiendas alternativas tuviesen un trato
diferenciado fiscalmente hablando, por la labor social que
realizan los productos que comercializan, podrían ser más
asequibles a los consumidores, haciendo posible la subsistencia
de las personas del sur que producen los productos puestos a la
venta.

Por todos los motivos expuestos anteriormente, el Grupo
Parlamentario Socialista da su apoyo a esta proposición no de
ley del Grupo Mixto, presentada por la Sra. Suárez, de Eivissa
pel Canvi, donde se pide que el Parlament de las Illes Balears
inste al Gobierno de España a estudiar medidas que impliquen
un trato fiscal de mayor protección para las tiendas de comercio
justo.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Morillas. Per part del Grup Parlamentari
Popular intervé la Sra. Pastor, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. El
comercio justo es el establecimiento de relaciones éticas y
respetuosas con el crecimiento sostenible de los pueblos y de los
individuos, impulsado y practicado por miles de personas
solidarias en diversas partes del mundo, que en sus horas libres,
además, apoyan la venta de productos para garantizar a los
trabajadores y trabajadoras un salario más justo, mejorar sus
condiciones de vida, buscar la igualdad entre hombres y
mujeres, respetando el derecho de los niños y las minorías
étnicas y el medio ambiente.

Nace en 1964, en el seno de Naciones Unidas, con la
conferencia de la UNCTAD, conferencia de las Naciones
Unidas sobre comercio y desarrollo, algunos países se plantean
el cambio de ayuda económica a los países pobres por el de un
régimen de apertura comercial de los mercados de alto poder
adquisitivo. Sólo pequeños grupos de habitantes de los países
desarrollados promovieron la creación de tiendas UNCTAD que
comercializarían los productos de países empobrecidos,
evitando las barreras arancelarias de entrada. Las primeras
tiendas solidarias se abren en Holanda y después en Alemania,
Suiza, Austria, Francia Suecias, Gran Bretaña y Bélgica.

El mercado no es neutral, puede servir para construir o
destruir, es un medio generador de grandes diferencias y puede
ser un medio para el reparto también de la riqueza. Existen tres
actores que rigen la economía mundial: productores,
distribuidores o intermediarios y consumidores, y los
productores son los más explotados en este caso, 2.000 millones
de trabajadores de países empobrecidos, cuyo salario ronda
entre 1 y 3 dólares al día. El consumo se da en los países ricos,
donde se concentra el 80% de los consumidores y de este
consumo el poder está en el 20%.

Los sujetos para hacer posible el comercio justo son el
consumidor responsable, el productor asociado y el mediador
sin ánimo de lucro.

El comercio justo es un enfoque alternativo al comercio
convencional internacional, es una asociación donde el
comercio busca un desarrollo sostenible para las productoras
excluidas y desfavorecidas; busca proveer unas mejores
condiciones comerciales a través de las campañas de
sensibilización; al mediador no le motiva el ánimo de lucro, son
entidades y ONG que, después de años de experiencia en
cooperación solidaria, conocen los países empobrecidos, tal
como son reclaman no más ingresos de los necesarios para
afrontar sus gastos y existe un 1 y un 5% de la población que
hace este tipo de trabajo de forma gratuita o dispuesto a hacerlo
en sus ratos libres. Los mueve el mejorar las condiciones de
vida en estos países y frenar el ciclo de pobreza.

El sobreprecio es una condición imprescindible, se paga al
productor asociado empobrecido, puede oscilar entre un 10 o un
15% por encima del precio en el mercado mundial, y la ONG o
la organización de comercio justo importadora paga este
sobreprecio para el productor que puede obtener un beneficio
complementario y mejorar sus condiciones de vida.

Para afrontar por parte de las ONG este coste hacen falta
compradores, al final de la cadena compradores que son
importantísimos para que se desempeñe esta cadena solidaria y
que provoca un efecto multiplicador sobre la economía
alternativa y popular en los países empobrecidos.

Hay dos riesgos importantes en el comercio justo: que el
consumidor se vuelva pasivo, se limite a comprar productos que
llevan un sello de garantía, y que las organizaciones, por falta
de ayuda, renuncien a hacer la comercialización dejando a
empresas del sector lucrativo que se legitiman como tales al
comprar un sello de garantía. Y de lo que se trata es de superar
el concepto de ayuda al desarrollo mediante la realización de
prácticas comerciales equitativas.

El comercio justo es un movimiento de esperanza y de
futuro, y en la anterior legislatura fueron a muchas
organizaciones y ONG a las que, desde el Gobierno del Partido
Popular, animamos en su implicación hacia este movimiento,
pero no será alternativo si se integra en el sistema de economía
de mercado, y si esto sucede quedará reducido a una mera
retórica. La mercantilización de la solidaridad corre el peligro
de destruirla y la solidaridad no puede cambiarse por dinero ni
ser instrumento de negocio. Es por eso que las instituciones han
de distinguir entre lo uno y lo otro.
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Desde el Grupo Parlamentario Popular daremos apoyo a esta
proposición no de ley y nos gustaría, si fuera posible, agregarle
-si lo estima conveniente- que estos beneficios de la fiscalidad
repercutan sobre los productores.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Gràcies senyores diputades, senyors
diputats; en primer lloc vull agrair el vot afirmatiu de tots els
grups. Nosaltres entenem que si donam suport a aquesta
proposició el que estem fent són bàsicament tres coses; d’una
banda estem afavorint l’aplicació de criteris ètics a la relació de
les persones amb els diners, en aquest cas mitjançant el consum;
estem facilitant el desenvolupament social, econòmic i
mediambiental sostenible de les economies productores dels
països empobrits; i, alhora, contribuïm a la conscienciació de la
necessitat d’avançar cap a unes relacions comercials i
econòmiques més justes.

Nosaltres voldríem deixar constància que ens agradaria que
aquesta proposició i la seva resolució arribassin al Ministeri
d’Economia del Govern de l’Estat, que se li fes arribar aquesta
proposició amb el resultat de la votació. 

Pel que fa a la transacció que em proposa la Sra. Pastor, Sr.
President, m’agradaria veure si em podria repetir exactament
com quedaria la proposició, perquè és que no l’he entesa molt
bé.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Sra. Pastor, podria aclarir com
quedaria aquesta esmena?

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sí. “El Parlament de les Illes Balears insta al Gobierno de
España a estudiar medidas que impliquen un tratamiento fiscal
de mayor protección para las tiendas de comercio justo y que
estos beneficios repercutan sobre los productores”.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Pastor, el problema..., trobo que
la intenció és bona, el que passa és que jo crec que és, a la
pràctica, plantejar una cosa que és gairebé impossible. Posaré un
exemple: quan pensam en un tractament fiscal de major
protecció a les botigues de comerç just estic pensant, per
exemple, en una reducció de l’IVA dels productes, per posar un
exemple. Jo trobo que és gairebé impossible des d’un punt de
vista pràctic, ja no sé si fins i tot legal, que aquests beneficis
puguin realment traslladar-se als productors dels països del sud.
No tinc cap problema des del punt de vista del fons, però és que
tinc la sensació que és inviable, aquesta és la qüestió. 

Com que tècnicament no sé si és possible, sé que demanar
que s’estudiï un tractament fiscal millor crec que és una cosa
que el Govern de l’Estat pot fer perfectament, i trobo que afegir
això que vostè diu tal vegada impossibilitaria aquesta qüestió.
Entengui per tant que, si li dic que no, no és per un problema de
contingut, sinó perquè jo crec que podria fer inviable la proposta
en si.

Per tant ho sento, però no accepto aquesta transacció perquè
és que no la veig clara des d’un punt de vista pràctic i efectiu.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, Sra. Suárez. Sra. Pastor, entenc que aquesta moció
no és acceptada. Per tant passarem, si els sembla bé, a la votació
d’aquesta proposició no de llei tal com queda presentada pel
Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Votaremos a favor nosotros también.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, d’acord. Idò entenem que es pot aprovar per
assentiment. 

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 3296/09,
presentada pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a reforma en profunditat dels crèdits
del Fons d'Ajuda al Desenvolupament (FAD).

Gràcies. Passarem al següent punt. Per defensar la
proposició no de llei RGE núm. 3296/09, sobre la reforma en
profunditat dels crèdits de fons d’ajuda al desenvolupament,
FAD, intervé per part del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds el Sr. Llauger, per un temps de deu
minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
fa unes setmanes vam tenir ocasió de parlar dels fons d’ajuda al
desenvolupament. El que passa és que jo crec que en aquesta
ocasió vàrem parlar de l’anècdota i no del fons de la qüestió,
perquè va sortir la qüestió sobre el pagament amb càrrec a
aquest instrument de la cúpula de Miquel Barceló per a la seu de
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Nacions Unides a Ginebra, i jo diria que això és l’anècdota i no
allò important, que és la naturalesa d’aquest instrument. Vull
que se m’entengui bé; quan dic que és l’anècdota no vull que
ningú entengui que a nosaltres ens sembla bé que amb càrrec als
crèdits FAD es pagui aquesta cúpula, però el que nosaltres
volem dir és que allò essencial és qüestionar l’instrument i
instar a la seva reforma, que és el que avui volem fer amb
aquesta proposició no de llei.

Els fons d’ajuda al desenvolupament es varen crear a l’Estat
espanyol l’any 1976 i ja des del seu moment de creació va
quedar clar que el seu objectiu no tenia tant a veure amb les
polítiques d’ajuda al desenvolupament i amb les polítiques de
lluita contra la pobresa, sinó amb l’ajuda per a l’expansió
internacional de les empreses espanyoles. Els crèdits FAD, els
crèdits del fons d’ajuda al desenvolupament, són bàsicament
crèdits que s’atorguen a països del sud amb condicions
avantatjoses, és a dir, amb condicions d’interessos més baixos,
amb condicions de més anys de retorn, o sigui que són crèdits...,
allò que s’anomena crèdits tous o crèdits blans, i aquesta
característica de crèdits tous fa que puguin ser compatibilitzats
o que el Govern espanyol els hagi tradicionalment computats
com ajuda oficial al desenvolupament. El que nosaltres volem
qüestionar no és que l’Estat pugui fer ajudes a les empreses
espanyoles per a les exportacions o per a la seva
internacionalització, sinó que això sigui pròpiament política
d’ajuda al desenvolupament.

Aquests crèdits, aquests fons d’ajuda al desenvolupament,
des del moment de la seva instauració no han deixat de créixer,
fins al punt que l’any 2006, que és el darrer any que recullen les
estadístiques amb les quals hem estat treballant, ja superen els
1.400 milions d’euros, una quantitat que és ni més ni menys que
la meitat de tot el que l’Estat espanyol computa com a ajuda
oficial al desenvolupament.

La qüestió, però, i aquest és el motiu pel qual volem dur
aquesta proposició no de llei al Parlament, és que els FAD són
molt qüestionables com a instrument de la cooperació. De fet la
mateixa OCDE, el CAD, el Comitè d’Ajuda al
Desenvolupament de l’OCDE, que és l’instrument internacional
de regulació i que estableix criteris i mecanismes de computar,
i estadístiques d’ajuda oficial al desenvolupament, ja
desaconsella que instruments d’aquests tipus siguin comptats
com a ajuda al desenvolupament; en primer lloc perquè és ajuda
lligada, ajuda lligada vol dir que és ajuda condicionada que
aquests crèdits, aquests fons, després siguin utilitzats pels països
receptors per a la compra de béns o serveis d’empreses del país
que concedeix l’ajuda, en aquest cas d’empreses espanyoles i,
en segon lloc, perquè és un instrument creditici, no és una ajuda
a fons perdut. I aquestes dues coses, que siguin un instrument
creditici i sobretot que siguin ajuda lligada, determinen que les
seves prioritats i com es materialitzen aquests fons tenguin molt
més a veure amb lògiques comercials que amb les prioritats
d’una política de desenvolupament que tengués com a objectiu
la lluita contra la pobresa. 

Si ens fixam en els països que han estat receptors de crèdits
FAD, en el cas d’Espanya han estat països com Mèxic, Marroc,
Xina, és a dir, països diguem de renda mitjana, no països dels de
renda més baixa, països d’interès comercial per a Espanya, que
són països que no posam en dubte que hagin de ser receptors
d’ajuda, però que probablement no serien els països prioritaris
si féssim una política de cooperació amb criteris únicament de
lluita contra la pobresa i d’afavorir el benestar de les poblacions.

El mateix pel que fa al tipus de projectes. Els crèdits FAD
moltes vegades han servit -això és una pràctica des de l’any 92
ja no existeix, però que es va utilitzar durant molts d’anys- fins
i tot per a exportació de material militar, amb la qual cosa es
donava la paradoxa una mica escandalosa que es computassin
com a ajuda al desenvolupament crèdits que tenien com a
objecte l’exportació de material militar espanyol. Aquesta
pràctica s’ha abandonat, però no s’ha abandonat que amb
aquests fons es finançassin projectes d’infraestructures que
afavorien més les empreses que la població, projectes més
sumptuaris que no que tenen a veure amb les necessitats
bàsiques d’alimentació, d’educació o de sanitat.

Els crèdits FAD a més són un instrument generador de deute
extern molt important. Hi ha molts de països del sud que tenen
un deute extern contret amb l’Estat espanyol, i pràcticament la
meitat d’aquest deute prové d’aquests crèdits FAD, amb tot el
que sabem i el que hem llegit moltes vegades que suposa aquest
deute extern de llosa i d’hipoteca sobre les possibilitats de
desenvolupament i de sortir endavant per als països del sud. Un
deute, a més, que hauríem de considerar en molts de casos allò
que les organitzacions no governamentals anomenen deute
ilAlegítim, perquè és un deute que ve de projectes bé d’ús
militar, o bé d’ús més favorable a les empreses transnacionals
que no a les poblacions.

Per tant el que proposam, en definitiva, és que s’escometi la
seva reforma. El text de la proposició parla només d’una
reforma en profunditat i només apunta alguna idea de cap on
hauria d’anar aquesta reforma, que la reforma bàsicament hauria
d’anar cap a fer-ne un instrument pròpiament de política de
cooperació i que tengués com a objectiu satisfer les necessitats
bàsiques i satisfer les necessitats dels països més empobrits i no
els que estiguin condicionats per aquesta lògica comercial. 

En primer lloc aquesta reforma -això ja són idees que apunt
perquè el text estrictament de la proposició és el que hi ha i
només diu que s’hauria de fer aquesta reforma i apunta en quina
línia hauria d’anar-, nosaltres pensam que una primera
característica hauria de ser que es convertís en un instrument de
caràcter no creditici, com ja han fet alguns països de l’OCDE
que estan abandonant els instruments crediticis com a ajuda
internacional. Que no hauria de ser ajuda lligada, o sigui, no
hauria de ser ajuda condicionada a ser utilitzada per comprar
béns i serveis d’empreses espanyoles; també la majoria dels
països de l’OCDE, els que fan ajuda de més qualitat, estan
abandonant l’ajuda lligada i estan deixant de computar-la com
a ajuda oficial al desenvolupament. També pensam que la gestió
hauria de ser per l’administració de Cooperació, per Assumptes
Exteriors i no per Economia, Comerç i Indústria, pels ministeris
econòmics, que són els que en l’actualitat estan gestionant els
crèdits FAD.
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En aquest sentit, i ja vaig acabant, hi ha una proposició de
llei al Congrés, una proposició que va fer el Grup Esquerra
Unida Iniciativa per Catalunya la legislatura anterior, l’any
2005, una proposició de llei, dic, de reforma dels crèdits FAD,
i ja anava en aquesta línia. Jo no dic que aquesta hagi de ser la
reforma en concret, però ja parlava de reconvertir el fons
d’ajuda al desenvolupament en un instrument d’ajuda no
lligada, d’ajuda no creditícia i de política que les seves prioritats
siguin les de política de cooperació, que no són altres que la
lluita contra la pobresa i la satisfacció de les necessitats
humanes bàsiques.

Només vull acabar dient que allò que avui proposam ho ha
de fer, en qualsevol cas, el Govern espanyol perquè ho marca la
llei. Hi ha una llei, que és la Llei 38/2006, que és la llei
reguladora de la gestió del deute extern, que és una llei que va
fer el Govern per contribuir a poder alleujar el deute dels països
del sud i que això fos un instrument més de política de
cooperació, i aquesta llei té una disposició transitòria que diu
que el Govern ha de presentar a les Corts Generals per a la seva
tramitació, i en el seu cas aprovació, durant aquesta legislatura,
diu, això és de l’any 2006, un projecte de llei que reguli els fons
d’ajuda al desenvolupament. Per tant instam el Govern a fer allò
que ha de fer, que és reformar aquest instrument, només que en
el punt segon de la proposició apuntam una mica que aquesta
reforma hauria d’anar en la línia de fer d’aquests crèdits FAD,
o d’aquests FAD, d’aquests fons d’ajuda al desenvolupament,
un instrument en línia amb les prioritats de la política de
cooperació que, com dic, són les de satisfer les necessitats
humanes bàsiques. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Passarem ara al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Mixt intervé la Sra. Suárez per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Llauger, vagi per davant l’anunci del nostre vot afirmatiu a
aquesta proposició no de llei. Vostè ha fet una explicació prou
clara i argumentada i nosaltres simplement aportarem algunes
dades i aprofundirem en alguns aspectes que vostè ha esmentat.

Nosaltres coincidim amb vostè que el pecat original, per dir-
ho d’alguna manera, dels crèdits FAD és el mateix concepte
d’ajuda lligada, aquesta ajuda lligada que suposa intentar
combinar donar suport a la internacionalització de les empreses
espanyoles amb el fet de contribuir al desenvolupament dels
països receptors. Però més que la qüestió de l’ajuda lligada és
el mal ús que es fa d’aquesta ajuda lligada i, per tant, que
aquests crèdits FAD deixin de tenir sentit com a instrument de
cooperació, mal ús que podríem resumir en dues qüestions: ens
trobam que la distribució geogràfica i sectorial que es fa
d’aquesta ajuda està marcada fonamentalment per l’interès del
país exportador, en aquest cas d’Espanya, i observam que no
existeix, per contra, una orientació clara per tal d’abordar les
necessitats dels països receptors, dels països empobrits. La
conseqüència d’això és que el que hauria de ser un instrument
de cooperació al desenvolupament, el que acaba provocant és

això que s’anomena la paradoxa de l’enriquiment del donant, i
a més a més provoca efectes nocius, com també ha comentat el
proposant, com és l’augment, per exemple, del deute extern dels
països receptors.

Per exemplificar un poc aquest mal ús dels crèdits FAD
volem comentar dos casos concrets que probablement són..., un
d’ells sobretot és dels més famosos, l’altre és un poc menys
conegut, però tal vegada amb els exemples les coses es veuen
millor. Jo crec que tothom recorda l’huracà Mitch, que el 1998
va assolar Nicaragua; en aquell moment el Govern espanyol va
destinar ajuda a aquest país i la principal part d’aquesta ajuda
que anava en aquest concepte de crèdit FAD va anar dedicada
a l’ampliació d’una carretera, en realitat era fer una autopista de
quatre carrils, la carretera que anava de Managua a Masaya;
justament aquesta carretera era una carretera i era una zona en
què l’huracà Mitch no havia afectat en absolut aquesta zona,
però curiosament aquesta carretera duia a una zona turística on
les empreses hoteleres espanyoles tenien molts d’interessos
econòmics, i aquesta va ser la part més important que va
destinar Espanya a Nicaragua. Un altre exemple concret també
és que entre els anys 99 i 2006 el 30% d’aquests crèdits FAD es
van dirigir a una empresa que es deia Indra Sistemas Societat
Anònima, que era una empresa que es dedicava a la producció
d’armament i d’elements de tipus militar. Per tant són dos
exemples, i com aquests n’hi hauria molts més, que demostren
aquest mal ús i aquesta inadequació dels crèdits FAD com a
instruments de cooperació.

Voldríem afegir un informe que va fer l’any 2004
l’organització jo crec que amb prou solvència que és Intermón
Oxfam; en aquest informe feia una sèrie de recomanacions de
cap a on podria anar aquesta reforma dels crèdits FAD. Algunes
coincideixen amb les que ha dit el Sr. Llauger i altres les
comento. Una d’elles, amb la qual coincidesc clarament, és la
necessitat de substituir aquests crèdits FAD, aquesta formulació
d’ajuda lligada, per dos instruments diferents, un instrument que
vagi destinat exclusivament a la cooperació i un altre instrument
que no tingui res a veure amb la cooperació i que vagi dirigit a
ajudar a l’expansió comercial de les empreses espanyoles. En
segon lloc que no s’hagi de recórrer als crèdits per tal de
finançar el desenvolupament dels països altament endeutats per
això que parlàvem abans. Una tercera recomanació va en el
sentit d’establir criteris clars de seguiment i avaluació de tota
l’ajuda que es dóna; una quarta, la creació de mesures clares de
transparència de l’ajuda; i una darrera, la incorporació de
provisions relatives a l’actuació socialment responsable de les
empreses espanyoles a l’exterior.
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Aquestes són algunes de les recomanacions. Nosaltres amb
la nostra intervenció volem deixar ben clar que consideram
oportuna aquesta proposició no de llei. És curiós que una
vegada més hem de demanar a una administració, en aquest cas
al Govern de l’Estat, que compleixi una cosa que ella mateixa
s’ha obligat a complir, però si d’aquesta manera l’animam en
aquesta tasca, doncs benvingut sigui. Per tant votarem
favorablement.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Coll per un temps de deu minuts.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Hem de reconèixer i volem
reconèixer la importància de reformular els plantejaments bàsics
dels crèdits FAD. 

És important assenyalar que el procés de revisió dels fons
d’ajuda al desenvolupament ja va ser iniciat durant la passada
legislatura, bàsicament seguint les recomanacions del Comitè
d’Ajuda al Desenvolupament, que és el principal òrgan de
l’OCDE en matèria de cooperació al desenvolupament, en el
sentit, com ja s’ha comentat per part d’altres portaveus, de
desvincular l’ajuda lligada als països menys desenvolupats, en
els quals amb aquest tipus de polítiques es provoca l’augment
del seu deute extern. Evidentment un país que no té el control
sobre els seus propis recursos i sobre la seva pròpia riquesa no
té les condicions per optar a allò que al final són simplement
crèdits. 

De la mateixa manera amb la reducció del percentatge
d’ajuda oficial al desenvolupament destinat a crèdits FAD. El
percentatge aquest en concret ha anat disminuint; durant la
legislatura 2000-2004 era del 20%, l’any 2007 suposava el 8%
i actualment s’aproxima al 3%. En qualsevol cas aquesta dada
no entra en conflicte amb les exposades anteriorment i és
fàcilment explicable si tenim en compte que no tots els crèdits
FAD compten com a ajuda oficial al desenvolupament.

Des del nostre punt de vista és important que el Govern
espanyol continuï reduint aquest percentatge d’ajuda lligada
sobre AOD, que s’analitzi i es revisi l’execució d’aquests
crèdits. Crèdits que en qualsevol cas els podem observar com un
complement a l’ajuda oficial per aquests països en vies de
desenvolupament que lliurament els solAlicitin i que evidentment
els puguin assumir. Allò que no és possible contemplar com a
FAD evidentment no és només la compra d’armament sinó, com
ja hem comentat en altres ocasions, el fet de condonar el deute
de països centramericans a canvi de posar els seus soldats al
servei d’una brigada, concretament la plus ultra, destinada en el
seu moment a Iraq amb càrrec als crèdits FAD i per un import
de sis milions d’euros. 

També en altres ocasions hem comentat que amb un bon
plantejament dels crèdits FAD es pot contribuir a generar
riquesa en el país receptor quan es facilita l’establiment
d’empreses estrangeres que generin llocs de treball, que
importin recursos tècnics i estratègies innovadores que aquest

país en vies de desenvolupament pugui assumir, adaptar i
executar. En qualsevol cas els crèdits FAD és veritat que ha de
ser una via per solucionar un problema i no un generador de
nous problemes. Tot allò que generi estabilitat i que afavoreixi
el poder i la llibertat de la ciutadania del país receptor serà bo
per al mateix país receptor.

En el repensament dels crèdit FAD nosaltres consideram que
és imprescindible tenir en compte quatre punts bàsics i molt
generals. Un, que siguin destinats a països que respectin la
Declaració Universal dels Drets Humans, això entraria en
conflicte amb un dels principals països receptors com s’ha
comentat ja, que és Xina. Dos, que no contribueixin a un major
endeutament dels països receptors, que contribueixin d’una
manera activa en la lluita contra la pobresa i l’emancipació de
la ciutadania receptora i que garanteixin la recerca de la millor
oferta per part del país receptor. De qualsevol manera és
fonamental actuar tenint en compte els objectius de
desenvolupament del milAlenni que insten tots els governs del
món a fer sostenible el deute extern a llarg termini i això
implica que necessàriament el criteri base de qualsevol projecte
finançat amb un crèdit FAD ha de contemplar la redistribució de
la riquesa nord-sud i el canvi permanent i constant del país
receptor que ha d’estar més preparat per generar estabilitat i per
afrontar nous reptes. Nosaltres amb aquesta voluntat donarem
suport a aquests dos punts d’aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. Per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula la Sra. Diputada Sra. Pastor, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. La
reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo es urgente, es un
compromiso pendiente desde la pasada legislatura. Hace poco
más de dos meses en esta cámara, y a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular, se rechazaba una proposición no de ley,
solamente por eso, porque la presentaba el Grupo Parlamentario
Popular, que pedía que estos fondos fueran usados para los fines
para los cuales se habían creado, el tiempo que da la razón a
quien la tiene nos ha demostrado que hoy la denuncia que se
hacía en esa proposición ha sido catalogada en el ranking
mundial en el segundo puesto de las acciones más
desafortunadas llevadas a cabo por un país. Desde el Grupo
Parlamentario Popular daremos apoyo a esta proposición no de
ley por ética y por responsabilidad, sin ampararnos en la
hipocresía a la que nos tienen acostumbrados, desde posturas
políticas, algunos representantes de esta cámara que no
entienden que la política debe estar al servicio de los ciudadanos
y no de sus partidos.
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Lo que ahora es Fondo de Ayuda al Desarrollo antes no lo
era ya que literalmente explicábamos en aquella proposición
que había que distinguir las prioridades entre los fondos que
corresponden a la financiación oficial o pública de los que
tienen la consideración explícita de ayuda oficial al desarrollo.
Nunca antes la acción humanitaria neutral por naturaleza,
imparcial e independiente se había utilizado y pervertido tanto
en el discurso político, la imposición de objetivos pacifistas o de
desarrollo difumina responsabilidades internacionales en lugar
de prevenirlas o paliarlas, es hora de que la acción humanitaria
asuma cuales son sus límites en el compromiso político, y éste
debe ir mucho más allá de adosar la palabra "humanitaria" a
cualquier cosa. Lejos de emprender la reforma desde el
Parlamento se solicitó en su día estos créditos y los responsables
de Cooperación del gobierno socialista hacen de alguna manera
pivotar sobre el mismo futuro de la cooperación española.

Los créditos FAD están pendiente de reformas mil veces
anunciadas que nunca se hacen. En 1994 el gobierno socialista
anunció su compromiso de modificar los créditos FAD
mediante una ley nueva que debería aprobarse en las Cortes
Generales, todos los grupos políticos creían que esta reforma era
ineludible y esto llevó a que el gobierno socialista se viera
obligado a presentar una proposición no de ley en el Parlamento
y a pesar de las inmejorables condiciones no se llevó a cabo
incumpliendo el acuerdo suscrito. Los créditos FAD están
cuestionados y lo seguirán estando mientras no sean sus
receptores aquellos países clasificados como en vías de
desarrollo y están basados sobre principios éticos y operativos
y desde luego nunca financiando proyectos que no corresponden
de ninguna manera con estos créditos. La reforma es urgente por
eso daremos nuestro voto favorable a esta proposición no de ley
y para que nunca hechos tan lamentables como el que
denunciamos en esta cámara el día 5 de febrero no se repitan
para vergüenza de nuestro país.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Vol fer ús de la paraula el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Els Verds?

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Molt breument, gràcies a tots els grups
pel suport que han donat a aquesta proposició no de llei. Gràcies
a la representant del Grup Mixt. Gràcies al representant del
Grup Socialista. Gràcies, també, a la representant del Grup
Popular tot i que voldria comentar dues coses molt ràpidament
de la seva intervenció, ha relacionat aquesta proposició no de
llei amb una que va tenir lloc en aquesta comissió fa alguns
mesos, nosaltres en aquella ocasió vàrem voler presentar una
esmena, que no va ser acceptada, que enteníem que formulava
bé aquella proposició ja que en els termes amb els quals venia
no venia clara, tenia una naturalesa d’utilització política d’una
conjuntura i d’una polèmica del moment, i de fet, el motiu pel
qual avui presentam aquesta proposició no de llei és perquè
quedi clar quina és la posició que s’ha de tenir que en qualsevol
cas és diferent i pensam que és molt més aclaridora que la que
venia en aquell moment. 

Dues coses només, el Partit Popular torna a la qüestió
conjuntural i que jo he qualificat d’anecdòtica i que va originar
aquella primera proposició no de llei que és la de, sense
anomenar-ho, però que és la de la cúpula de Ginebra pintada per
Miquel Barceló. He dit que això és l’anècdota perquè coses molt
més greus, sobretot econòmicament, molt més importants que
aquesta i ja he advertit que no vull que es confongui amb una
posició del nostre grup de suport a aquesta acció. En qualsevol
cas m’agradaria saber aquest rànquing, aquesta classificació que
ha citat la proposant segons el qual aquesta acció és la segona
més criticable o més demostrable de les que passen per ajuda
oficial al desenvolupament, perquè jo, òbviament, no la conec,
però si hagués vengut preparat fàcilment hauria pogut venir amb
vint accions molt més criticables i molt més demostrables que
han passat per ajuda oficial al desenvolupament, actuacions que
tenen a veure amb coses que han arrasat espais naturals, amb
compra de material militar i moltes altres. Per tant, d’aquesta,
com a mínim, té la virtut de donar suport a una obra d’un artista
mallorquí i l’únic que criticam és que vagi amb càrrec a aquest
fons d’ajuda al desenvolupament.

No vull entrar en la qüestió que s’ha entrat sobre el que han
fet els diferents governs de l’Estat perquè si un estudia
l’evolució dels crèdits FAD ha estat una evolució que,
bàsicament, ha estat la mateixa en èpoques de govern del Partit
Popular i de govern del Partit Socialista durant aquests anys. Per
tant, evitaria entrar en aquesta polèmica. En qualsevol cas el que
faria seria aferrar-me al compromís del govern actual
d’emprendre la modificació d’aquest instrument i fer, tal com
feim amb aquesta proposició no de llei, la instància a fer
efectiva aquesta voluntat de modificar aquest instrument.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Passarem ara, si els sembla, a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 3296/09.

Vots a favor? D’acord, doncs unanimitat.

En conseqüència queda aprovada aquesta proposició no de
llei i no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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