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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia a tots senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. GENER I BOSCH:

Bon dia, Sr. President. Antònia Gener substitueix Gaspar
Oliver.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Bon dia. Jaume Tadeo substitueix Cristóbal Huguet.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Antoni Garcias.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

I. Proposició no de llei RGE núm. 739/10, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la
titularitat de la xarxa de transport elèctric als distribuïdors
de les Illes Balears.

Passam a continuació al primer punt de l’ordre del dia
relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 739/2010,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa al manteniment
de la titularitat de la xarxa de transport elèctric als distribuïdors
de les Illes Balears.

En relació amb aquest primer punt i atès l’establert a
l’article 68.2 del Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari
Mixt solAlicita l’alteració de l’ordre del dia en el sentit d’ajornar
per a una propera sessió la proposició no de llei esmentada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Bé, per tant, en base a l’article 68.2 del Reglament del
Parlament, demanaria que quedés ajornat aquest primer punt, ja
que la persona que havia de defensar-lo no està en condicions
avui de poder-ho fer.

EL SR. CARDONA I JUAN:

Sr. President, jo simplement vull agrair que s’hagi ajornat
aquest punt de l’ordre del dia perquè crec que és un tema
important, crec que val la pena que en parlem entre tots els
grups, perquè és possible que tenguem un acord comú i puguem
donar una solució a un problema que vertaderament existeix i
s’ha de solucionar. Jo crec que toca que ho facem entre tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. A continuació passam al segon punt del dia
d’avui...

(Remor de veus)

Idò passam a la votació per alterar l’ordre del dia.

Vots a favor?

Hi ha assentiment.

II. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 15200/09, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de
maig, d'estadística de les Illes Balears.

A continuació passam al debat del segon punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu a dictaminar el Projecte de llei RGE núm.
15200/09, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig,
d’estadística de les Illes Balears.

A la fase de ponència s’han transaccionat i aprovat totes les
esmenes que es varen presentar al projecte de llei. Ara per fixar
la posició té la paraula el Grup Mixt, per un temps de deu
minuts. Té la paraula la Sra. Marí.
 

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Les
primeres competències en estadística que tenen les Illes Balears
emanen lògicament de l’Estatut d’Autonomia de l’any 83.
Aquest estableix que la comunitat autònoma de les Illes Balears
tendrà competències en matèria d’estadístiques d’interès
autonòmic. El nou Estatut d’Autonomia, aprovat l’any 2007,
reforça aquestes competències en estadística a la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Des de llavors les Balears tenim
competències exclusives en estadístiques d’interès per a la
comunitat autònoma i l’Estatut ens dota de la capacitat
d’organitzar i gestionar un sistema estadístic propi.

Tenint en compte, per tant, que la Llei 3/2002, malgrat ser
més pròxima en el temps al nou Estatut que no el vell, emana
del vell, del primer, del de 1983, ara es fa, per tant, necessària
una adaptació al nou Estatut, a més si tenim en compte que les
nostres competències en aquesta matèria s’han vist també
reforçades. Així, aquesta llei estableix tot un seguit de canvis en
relació amb la llei del 2002 que serveixen per adaptar-la tant al
nou Estatut d’Autonomia com, des del meu punt de vista, a les
necessitats que en aquest camp tenen les Illes Balears. Els
canvis d’aquesta nova llei s’articulen, per tant, en aquest sentit.

Sense passar a comentar-los exhaustivament, consider que
un dels canvis -i m’agradaria destacar-ho- que podria sorprendre
en un primer moment d’aquesta nova llei, és el que estableix
que el Pla d’estadística que abans havia de passar per control
parlamentari, ara s’aprovarà mitjançant decret de govern. No es
tracta per tant, i així ho entenem, d’usurpar competències al
Parlament, sinó de simplificar de comú acord entre els diferents
grups parlamentaris els tràmits per tal de fer-los més àgils. Sigui
com sigui, el Parlament de les Illes Balears manté el control
sobre l’estadística realitzada des de la principal institució de les
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Illes Balears, mitjançant la comissió parlamentària que
correspongui.

Es tracta en definitiva, senyores i senyors diputats, d’agilitar
els tràmits per establir un sistema estadístic àgil, eficient i, per
tant, modernitzar-lo, per tal que l’IBESTAT respongui a unes
necessitats que tenim en aquest camp i fer-lo per tant, d’una
manera més eficaç possible dins els nostres mitjans o atenent
també les nostres possibilitats.

I finalment per acabar m’agradaria remarcar un altre aspecte
que trob del tot positiu i que com a diputada eivissenca consider
que també és important. Hem aprovat també per consens, per
unanimitat entre tots els grups que conformam aquesta
comissió, cosa que em fa ser optimista quant a la consideració
d’aquesta pluralitat real que són les Illes Balears, hem aprovat
una esmena, que, per tant, ja apareix incorporada al text, que
estableix que els resultats de les estadístiques oficials de les Illes
Balears han de desglossar, sempre i quan les seves
característiques ho permetin des del punt de vista tècnic,
aquestes estadístiques s’hauran de desglossar per illes, per cada
una de les illes. Pensam que haver establert que cada illa sigui
un àmbit de desagregació mínim constitueix una adaptació molt
interessant i del tot lògica a la realitat pluriinsular del nostre
país. Per tant, vull felicitar tots els membres que han conformat
la ponència d’aquesta llei, per haver introduït i haver acceptat
aquesta proposta que es va fer d’un dels grups participants i que
s’hagi aprovat per unanimitat.

Per tant, si guanyam en eficiència, en agilitació dels
processos, en capacitat normativa i, a més, tenim cura
d’aspectes importants des del punt de vista psicosocial i estètic,
crec que anam en bona direcció, crec que s’està fent una bona
feina. I és per això que consider del tot adient la presentació
d’aquesta nova llei d’estadística que ve a modificar, d’acord
amb el nou Estatut, la Llei 3/2002, que encara emanava de
l’Estatut del 83.

Voldria destacar finalment l’esforç fet per part de tots els
grups parlamentaris per tal d’arribar a un consens que sempre
facilita l’aprovació d’una llei d’aquestes característiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el portaveu del
BLOC per Mallorca i PSM-Verds per un temps de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, no esgotaré ni de bon
tros el temps. Només vull intervenir per sumar-nos a les
paraules de la diputada d’Eivissa pel Canvi, que jo crec que ha
definit exactament el que suposa aquesta llei. En definitiva,
aquesta modificació legislativa pretén, com ja s’ha dit, una
adaptació al nou Estatut d’Autonomia, una major agilitat en la
tramitació i en definitiva també, una modernització del sistema
estadístic de les Illes Balears.

Des del nostre grup parlamentari també celebram l’acord
aconseguit en ponència, (...) unanimitat, les aportacions fetes pel
Grup Popular i que varen suposar sens dubte una millora en el
text inicial, ja que precisament la desagregació estadística per a
cada una de les illes era una proposta del Partit Popular, cosa
que no tenc cap reticència en deixar-ne constància aquí.

I res més a afegir, només donar públicament el nostre suport
a aquesta llei, que és evident que millora el sistema estadístic de
les illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula la portaveu del Grup
Socialista.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNES:

Gràcies, Sr. President. Bé, com han dit els grups que m’han
precedit, estam davant d’un projecte de llei que pretén la
modificació de la Llei 3/2002, d’estadística de les Illes Balears.
El nostre grup parlamentari està d’acord en la modificació
d’aquesta llei i agraïm la feina que han fet tots els grups
parlamentaris en ponència, perquè ha permès que aquesta llei
arribàs a la comissió sense cap esmena i amb un text consensuat
per part de tots.

M’agradaria també fer per la meva part, així com ha fet la
Sra. Marí, un poc d’històrica per ubicar-nos i explicar el motiu
d’aquesta modificació. L’any 2002 es va aprovar la Llei 3/2002,
de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears, amb l’objectiu
de regular d’estadística d’interès a la nostra comunitat. Aquesta
llei va fer efectiu el que diu l’Estatut d’Autonomia de les illes,
a l’article 10.28, on estableix que la comunitat autònoma té la
competència exclusiva en l’elaboració d’estadístiques d’interès
de la comunitat. Mitjançant aquesta llei es va establir un marc
jurídic allà on es desenvolupen les activitats estadístiques de la
nostra comunitat, sempre complint amb els principis
d’objectivitat, correcció tècnica, transparència, professionalitat
i secret estadístic. 

En aquesta llei s’estableix la creació de l’IBESTAT, Institut
d’Estadística de les Illes Balears, una entitat autònoma que, com
diu la seva pàgina web, té com objectiu final o raó de ser la
següent màxima, l’accés a la informació estadística de manera
àgil i transparent sigui una fita i que qualsevol societat
democràtica ha de tenir. Indica que això és una màxima
fonamental per tal de garantir que l’anàlisi de la realitat o la
presa de decisions s’ajusti als criteris d’objectivitat o solvència
que tots volem. L’IBESTAT el 2008 ha iniciat tots els tràmits
per posar en marxa el Pla d’estadística i el programa anual
d’estadística. El Pla d’estadística és l’instrument de promoció,
ordenació i planificació de l’activitat estadística de les nostres
illes. Aquest pla s’ha desenvolupat mitjançant els programes
anuals, però per dur endavant això, l’IBESTAT s’ha trobat amb
una sèrie d’entrebancs que han requerit la modificació de la llei
i aquest és l’objectiu. 
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En primer lloc, modificar la forma d’aprovació d’aquest pla
estadístic i dels programes anuals. La llei establia que s’aprovàs
per llei, però passa a ser per decret. És a dir, que passa a ser el
Govern i no el Parlament qui aprova el Pla estadístic. Però això
no significa que es perdi el control per part del Parlament,
perquè es mantendrà el control a través de la comissió
parlamentària corresponent, i així ho estableix l’article 41.1, on
s’afegeix que a més de tenir, mitjançant comissió parlamentària,
el control d’actuació del sistema estadístic, el Govern ha
d’informar al Parlament del Pla estadístic aprovat. D’aquesta
forma l’aprovació passa per un acte administratiu en lloc de per
una disposició reglamentària, agilitant els tràmits que faran que
sigui més eficaç i efectiu.

En segon lloc, un dels grans canvis ha estat la creació de la
Comissió Interdepartamental d’Estadística, adscrita a
l’IBESTAT, que té com a objectiu la coordinació tècnica i la
resolució de qüestions metodològiques i de procediments.
Aquesta comissió té l’objectiu de coordinar a nivell de
planificar, programar i establir metodologia de les distintes
unitats estadístiques del sistema. Aquesta comissió no suposa la
creació de nous llocs de feina, sinó que està formada pels
membres dels diferents organismes públics implicats.

I, en tercer lloc, així com ha assenyalat la Sra. Marí, la
desagregació territorial. Com que l’objectiu de la Llei
d’estadística és poder facilitar estadístiques per facilitar la presa
de decisions, es modifica l’article 18 i s’afegeix un punt més, on
s’estableix que l’àmbit de desagregació mínima sigui cada una
de les illes per a aquelles estadístiques elaborades per
l’IBESTAT, així es té en compte cada illa a l’hora d’elaborar les
estadístiques. Això, com bé ha dit la Sra. Marí, és una millora
feta en ponència a través de l’aprovació d’una esmena del Partit
Popular.

Per tant i en resum, aquestes modificacions tenen l’objectiu
d’agilitar i facilitar tota la feina que envolta l’elaboració
d’estadístiques a la nostra comunitat. L’estadística és una eina
molt important per als governs democràtics moderns, on la
presa de decisions, a més de motius polítics, s’han de sustentar
en dades estadístiques. Avui el que he volgut fer és d’una forma
breu expressar la nostra postura davant d’aquesta llei. De totes
formes podrem entrar en una explicació més detallada en el
plenari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Portaveu. Passarem ara a la votació...
Perdó?

EL SR. JUAN I CARDONA:

A mi, Sr. President, m’agradaria parlar.

EL SR. PRESIDENT:

Té raó, disculpi. Té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Avui després de totes les lloances que
ha rebut el Partit Popular, no sé si fa falta que parlem o que
diguem res, perquè encara podríem fer-ho venir malament. Crec
que val la pena destacar que aquesta serà una llei que
s’aproparà..., que ja ve informada per unanimitat de la ponència
i, per tant, els tràmits tot i que són preceptius, ja sabem que
acabaran bé. I jo com és natural, em sum a l’esforç que s’ha fet
perquè tots arribem a un acord i puguem presentar un projecte
de llei conjunt.

Per a mi el més important d’aquesta llei és l’agilitació que
es fa, es va aprovar el 2002 i la planificació que s’havia
d’aprovar per part del Parlament no se n’ha aprovada cap mai.
Possiblement el tràmit és molt feixuc i costa fer aquesta feina.
Ara, al final amb aquesta petita modificació que es fa, podem
preveure que sí serà una tramitació molt més àgil i, per tant, es
podrà dur endavant. I l’únic que vull destacar és la importància
en què tots ens hi hem posat d’acord i és que l’àmbit de
desagregació mínima sigui el territori insular. Per dos motius
essencials, primer de tot perquè s’ha de reconèixer el fet
pluriinsular d’aquesta comunitat i moltes vegades si les dades
es contemplaven des del punt de vista únicament de la
comunitat autònoma feia que sortissin unes dades possiblement
distorsionades perquè no podíem conèixer la realitat illa per illa.
Jo crec que en aquesta comunitat és bàsic que es reconegui el fet
pluriinsular, que hi ha quatre territoris amb quatre realitats
diferents. En definitiva, jo crec que incorporar aquesta
desagregació mínima també facilita molt, no només la presa de
decisions polítiques, sinó l’estudi per part de la gent
especialitzada que vulgui conèixer la realitat de cada illa.

Dit això, vull reiterar la postura favorable, com és natural,
a aquesta llei i agrair que entre tots els diputats que formàvem
la ponència s’hagi pogut arribar a un acord sobre les propostes
que varen sortir del PP.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ara sí han intervingut tots els grups. Passam a la votació...
Per assentiment queda aprovada. D’acord.

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 15200/09, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de
maig, d’estadística de les Illes Balears.

Així mateix es recorda que d’acord amb l’establert a l’article
120 del Reglament de la cambra, els grups parlamentaris a els
48 hores següents de la data d’acabament del dictamen,
mitjançant escrit adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta de la
cambra, hauran de comunicar els vots particulars i les esmenes
que havent estat defensades i votades en comissió i no
incorporades al dictamen  pretenguin defensar en ple.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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