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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sra. Presidenta, Antoni Camps substitueix María José
Bauzá.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Vicenç Thomàs.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions, trob. L’ordre del dia d’avui
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
1064 i 1359/13. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 1064/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a competències
en matèria de joventut.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 1064/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a competències en
matèria de joventut, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Cosme
Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, duim aquesta proposició
no de llei, presentada el febrer d’enguany, motivada per
l’actuació d’una altra administració, no estrictament el Govern
de les Illes Balears sinó el Consell Insular de Mallorca, i sobre
una matèria que, abans que m’ho recordin, direm que sabem que
l’article 70.16 del nostre Estatut d’Autonomia diu que entre les
competències pròpies dels consells insulars es troben joventut
i el disseny i aplicació de polítiques, plans i programes destinats
a la joventut. Per tant, a partir de la màxima norma de la nostra
comunitat autònoma, a partir d’aquesta llei orgànica que és
l’Estatut d’Autonomia, aprovat amb el suport precisament del
Partit Popular i del Partit Socialista des del 2007, aquesta
competència, com dic, és una competència pròpia dels consells
insulars. 

Ara bé, sorprenentment, malgrat sigui una competència
pròpia dels consells insulars, malgrat que des de l’Estatut de
l’any 2007 no siguin necessàries les lleis de transferències que
es feien durant tota l’etapa anterior amb els anteriors estatuts
des de l’any 83 perquè una competència fos adjudicada, fos
transferida a un consell insular, el consell insular
sorprenentment, el Consell Insular de Mallorca ha deixat, ha
dissolt el Servei de Joventut que pràcticament des de l’any 1997
prestava tota una sèrie de serveis a la joventut de Mallorca
bastant important, pensam nosaltres, perquè tractava de
qüestions tan significatives o tan sensibles com programes
contra l’abús a l’escola, la prevenció d’embarassos no desitjats,
programes per evitar les malalties de transmissió sexual,
educació sexual per tant, pel foment d’un comportament
preventiu, responsable i solidari en la sexualitat, la resolució
pacífica de conflictes, els treballs sobre l’estil de cada persona

per donar solucions a situacions d’amenaça, habilitats socials,
educació per prevenir el ciberassetjament; formació sobre
igualtat d’oportunitats, en coeducació, i treball sobre el respecte,
la igualtat, la tolerància, lluitar contra comportaments
irrespectuosos davant colAlectius com puguin ser persones
homosexuals, transsexuals, bisexuals, així com també iniciatives
per a la promoció de l’art, de la creativitat, de la cultura, de la
defensa de la natura i de l’ecologisme. 

Eren els programes que es deien d’iniciatives en els instituts
que nosaltres, precisament, destacam en el punt 2 d’aquesta
proposició no de llei quan deim que el Parlament insti el Govern
a crear un programa similar a les desaparegudes iniciatives en
els instituts i, com dic, era un programa molt sensible que
complementava, d’alguna manera, la formació, algunes
necessitats que tenien centres educatius de Mallorca, en aquest
cas, oferint tots aquests programes per a la nostra gent jove.

Fins i tot, malgrat que el Consell de Mallorca havia reduït en
el Servei de Joventut a la meitat el pressupost que havia tengut
els anys anteriors, s’havien aconseguit realitzar durant els
darrers anys més de 700 activitats que afectaven i arribaven, i
això crec que és important destacar-ho, a més de 20.000
persones. Per tant, no parlam d’un programa, pensam nosaltres,
prescindible.

Es va argumentar, des del Consell de Mallorca, que tot
aquest servei de joventut, que, com dic, duia tants d’anys fent
aquesta bona feina, se suprimia per evitar duplicitats, l qual cosa
resulta bastant sorprenent si tenim en compte el que hem dit al
principi, que l’Estatut d’Autonomia atribueix com a
competència pròpia dels consells insulars la competència de
Joventut. Per tant, si hi ha una duplicitat qui hauria de deixar de
donar el servei duplicat és qui no té competència, que en aquest
cas seria el Govern de les Illes Balears. 

Però el Partit Popular, entenem que tant en el Consell de
Mallorca com en el Govern de les Illes Balears, perquè suposam
que pensen el mateix, ens sorprendria descobrir avui que pensen
diferent perquè sempre parlen de la seva coherència, va decidir
que suprimia els serveis de joventut, les polítiques de joventut,
precisament la institució que tenia les competències atribuïdes
per l’Estatut. I tot això sense que sapiguem res, sense que se
sàpiga res de negociacions sobre el traspàs de funcions i serveis,
que això és el que es traspassa no la competència sinó les
funcions, els serveis i el que és més important el pressupost,
entre les dues institucions.

Clar, nosaltres pensam, com ja vàrem tenir oportunitat de dir
al conseller Sr. Rafel Bosch, poc abans del seu cessament,
pensam i afirmam, i avui ho repetim, que els grans oblidats de
la gestió del Partit Popular, tant en el Govern de les Illes Balears
com en el Consell de Mallorca, són els joves. Els joves són els
grans oblidats per la gestió d’aquests governs conservadors, són
els grans oblidats i ho demostra el fet que la política
pràcticament inexistent de joventut del Govern ha arribat a un
punt que la paraula “joventut” ni tan sols figura dins
l’organigrama del govern actual, després de la remodelació ha
desaparegut completament. No és ja que no existeixi una
direcció general, com en el cas de Cultura, és que ni tan sols, ni
tan sols apareix la paraula “joventut” en cap de les direccions
generals que gestiona aquesta conselleria.
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A més d’això, l’administració que tenia un servei que
funcionava, ben coordinat, que arribava a 20.000 joves de l’illa
de Mallorca, el fan desaparèixer alAlegant duplicitat i alAlegant
que no hi ha finançament. Si amb tot això pensam que el
Consell de Mallorca té problemes de finançament bàsicament
perquè el Govern de les Illes Balears no li paga ens adonam que
realment no hi ha interès en resoldre aquest problema.

És per això que agafant-nos a la filosofia que el Partit
Popular va expressar en el Consell Insular de Mallorca els
prenem la paraula i presentam avui, en aquesta comissió,
aquesta proposició no de llei, precisament perquè els joves
deixin de ser un colAlectiu oblidat per aquest govern, instant el
Govern a cobrir les mancances que ha deixat la desaparició del
Servei de Joventut del consell; a recuperar especialment el que
eren iniciatives als instituts, que per a nosaltres està
comprovadíssim l’èxit que havia tengut i la bona acollida que
tenia entre els joves de Mallorca i, per altra banda, instar el
Govern a reprendre les converses, que es treballi per negociar
el traspàs de competències en matèria de joventut. 

I m’avanç a allò que em diran, segurament, els representants
del partit conservador, mirin, nosaltres vàrem treballar per
aquestes transferències, traspassos més ben dit, de funcions i
serveis, teníem elaborada tota la part normativa, a punt, i teníem
simplement crec que les coses a punt perquè si hi havia interès
d’un partit que és el mateix a les dues institucions es posàs
d’acord, i no vull dir en el termini d’un parell de mesos, però en
dos anys hi ha més que temps, a agafar tota la feina feta, feina
feta per tècnics de les dues institucions i posar-se d’acord amb
aquest traspàs de funcions. I no voler justificar la desaparició de
les polítiques de joventut a les dues institucions amb una
duplicitat pràcticament inexistent i amb una manca de recursos
que només es pot donar la seva responsabilitat de la manca de
recursos precisament a les institucions que són responsables
d’aquesta situació.

Per tant, d’alguna manera aquesta proposició no de llei al
final allò que cerca és una cosa fonamental, que hi torni a haver
polítiques adreçades als joves de Mallorca, sigui de la institució
que sigui, però que no se’ls mantengui com un colAlectiu oblidat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Seguidament passam al torn de
fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, també per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. El nostre
grup parlamentari MÉS donarà suport a aquesta proposició no
de llei als tres punts que presenta el Grup Parlamentari
Socialista. 

Segons la informació que nosaltres disposam aquest consell
va funcionar durant tretze, catorze anys i, a més, era un servei
que, pensam, té dues característiques bàsiques per mantenir-lo,
un, que era un servei conegut, com que era un servei conegut era
un servei utilitzat, per tant, era útil. Durant el curs 2009-2011
21.690 joves es varen adreçar a aquest consell, 800 tallers, 67
centres educatius, instituts bàsicament, varen fer tallers a través
del consell, i no varen ser les dates on hi va haver més demanda,
el curs escolar 2009-2010 varen ser 34.000 escolars que varen
passar per aquest consell en diversos programes o en diversos
tallers, 1.278 tallers, 78 centres. Per tant, és un servei conegut,
un servei utilitzat, necessari perquè hi ha demanda. 

I una altra característica que, per a nosaltres, s’ha de mirar
a l’hora de si un servei s’ha de retirar o no, és si és adequat i si
es centre en la problemàtica que té la població jove o que s’ha
detectat, sembla que sí. Els tallers que tenien més demanda i els
que treballaven més eren el de la prevenció de la SIDA i el de
l’educació sexual i la prevenció de l’abús de Facebook, vaja, del
ciberassetjament.

Tres casos, tres demandes o tres problemàtiques que s’han
detectat a la nostra comunitat autònoma i que continuen sent un
problema. Prevenció de la SIDA, estudi epidemiològic de l’any
2011, per tant, del govern actual que ens assenyala que la SIDA
no baixa, és més, en casos d’homes la SIDA augmenta un poc,
en casos de les dones s’estaciona. Per tant, tenim un problema.
Aquests cursos, aquests tallers donaven sortida, donaven
informació, treballaven la prevenció amb un dels colAlectius de
risc que són els joves. Educació sexual, un altre dels problemes
que tenim a la nostra comunitat autònoma, tenim les taxes
d’avortament juvenil de les més altes de l’Estat espanyol, les
taxes d’embarassos joves, de les més altes. Per tant, feia una
funció social, donava educació, mantenia informada la població
juvenil que era una de risc. 

Aquest parlament, fa escassament dos mesos o un mes i mig,
va aprovar una proposició no de llei presentada pel Partit
Popular, amb el suport de tots altres grups, una PNL que parlava
sobre la prevenció del ciberassetjament, entre d’altres coses
demanava actuacions per evitar el ciberassetjament, doncs bé,
un consell que donava actuacions per evitar el ciberassetjament
a través d’informació el Partit Popular, en aquest cas del
consell, el fa desaparèixer. 

Una altra proposició no de llei del Partit Popular que també
es va aprovar amb el vistiplau o amb el vot afirmatiu de tots els
grups parlamentaris, va ser el tema de treballar el cos entre els
adolescents per evitar l’obesitat, per a l’acceptació del cos, per
a l’acceptació de l’autoestima, doncs també eren un dels tallers
que treballava el consell social. I també en aquesta proposició
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no de llei es demanava que es realitzessin accions, activitats
dirigides als joves per a l’acceptació de l’autoestima. Doncs,
també, vull dir, feim proposicions no de llei en aquest
parlament, presentades en aquests cas n’he esmentat dues del
Partit Popular que vàrem acceptar tots els altres grups
parlamentaris perquè després les accions concretes no es puguin
aprovar, no es puguin aprovar en aquest cas, es tornin enrere uns
serveis que funcionaven feia molt de temps i que demostraven
la seva utilitat.

Perquè, en cas de crisi, o en la situació actual de crisi, es pot
reduir, es pot pensar en activar millor els recursos, però amb una
supressió, amb una supressió després costa molt de temps tornar
a activar el mateix servei i que funcioni d’una manera òptima.
I aquí no es parlava d’una reducció, no es parlava de prioritats,
es parlava d’exclusions, es parlava de supressions. Per tant,
nosaltres pensam que aquest treball és necessari fer-lo a la
nostra comunitat autònoma. 

Després, també l’aprovarem per l’encert de no demanar al
consell que ho faci o que ho faci el Govern perquè tenim encara,
en aquest cas, un estatut que diu que tot i que són competències
dels consells no està transferit, el consell encara no ha acceptat
la seva transferència i, per tant, pensam que ha de ser el Govern
que assumeixi aquest servei fins que no sigui transferit. Després
també activar les converses per fer les transferències. Pensam
que són mals moments per fer les transferències, vull dir, vostè
sap, i vostè també va participar de l’anterior govern, ho va
intentar, es va arribar a un acord polític, però difícilment es va
poder arribar a un acord econòmic, entre d’altres coses perquè
el consell insular defensava els seus interessos i el Govern
defensava els seus, el consell insular demanava més doblers dels
que realment executava el Govern per les transferències
concretes amb els serveis i el consell volia més doblers i el
Govern no estava en condicions de poder-ne donar. Pensam que
són mals moments per a les transferències, però almanco que
s’asseguin i s’intenti.

Després pensam, coincidim amb vostè, jo no sé si és la
pitjor, no sabem si és el pitjor sector tractat el dels joves, però
en tot cas és un sector maltractat per aquest govern perquè
recordi que el PAS, que és un punt d’atenció d’informació i
sobretot també d’informació sexual, també el Govern que sí
tenia aquest punt d’atenció ho va retirar, ho va derogar, ho va
desmuntar per duplicitats a la vegada que ho feia en el consell
insular. El Consell de la Joventut no ho va voler, primer el
desmunten, després se li fa una proposta que ho torni a muntar
a cost zero, i tampoc no ho vol fer. I recordi que la consellera de
Família i Serveis Socials ens va anunciar una comissió de
tercera edat, amb la mateixa legislació podia fer una comissió
de joventut, però no la farà la comissió de joventut, farà la
comissió de tercera edat i tots sabem per què.

En fi, el senyor portaveu de fa dos dies d’una proposició no
de llei, que era el Sr. Óscar Fidalgo, va dir que els joves eren el
més important per al Partit Popular. Doncs, al més important per
al Partit Popular li augmenten les taxes universitàries, li
accepten contractes en precari, li lleven espais de participació,
li redueixen serveis, què no faran als immigrants? Llevar-los la
targeta sanitària. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alejandro Sanz, també
per un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Se ha dicho aquí por parte
de las otras formaciones políticas, se podría resumir en dos
conceptos, es decir, el PSOE dice que los jóvenes son los
grandes olvidados de esta legislatura, o están siendo los grandes
olvidados de esta legislatura, el PSM, o el Grupo MÉS mejor
dicho, dice que son los maltratados, unos maltratados, y son
opiniones, son opiniones, pero lo que es una realidad es que los
jóvenes han recibido la peor herencia económica y son los
principales endeudados de esta comunidad autónoma. 

Ustedes pueden venir, una cosa son opiniones, opiniones, y
otra cosa son realidades y la realidad es la que es, ustedes
dejaron una herencia de 154.000 euros de las entidades o, mejor
dicho, de las instituciones que ustedes gobernaban al Consejo de
la Juventud y otros casi 800.000 euros a entidades juveniles
cuando ustedes se ponen a hablar de los grandes olvidados, pero
es que ustedes dejaron una herencia desastrosa para el futuro de
la juventud de esta comunidad autónoma.

Eso en cuanto a mi primera intervención, luego podemos
hablar también de su desconocimiento en cuanto a las acciones
en materia de juventud. Una cosa es que ustedes digan que son
los grandes olvidados, que es una opinión, y otra cosa es que
ustedes no se limitan a los hechos y a la realidad, es que hay
acciones que se están haciendo, otra cosa es que usted pues no
las quiera reconocer o no las quiera decir o ya le va bien el
discurso que usted ha mantenido, pero la realidad es la que es y
me remitiré a ello con hechos, ya que aquí no hablamos de
palabras hechas en base a argumentarios socialistas sino aquí lo
que hacemos son hechos contrastados por las diferentes
consellerias de la comunidad autónoma, puesto que para este
gobierno las políticas de juventud no son un cajón sino que son
acciones transversales que tienen diferentes acciones que se
ejecutan en diferentes consellerias, y creo que en eso estamos de
acuerdo, aunque ustedes, por lo que he visto, no lo reconocen.

El Instituto Balear de la Juventud ofrece a todos los centros
educativos de Mallorca, a todos, diversos talleres para la mejora
de las habilidades de los jóvenes en materia de temas laborales,
educativos y de la ciudadanía digital. En cuestiones referidas al
tema de trabajo, en cuestiones referidas al tema de educación,
en cuestiones referidas a la ciudadanía digital, y es es así, vayan
ustedes al servicio de juventud y preguntenlo.

Por otro lado, también está el proyecto de Infojove a los
institutos, Informa’l, informa’t. Usted me dice que ya no se va
a los centros educativos a asesorar, bueno, vaya usted a la
Oficina de Juventud y pregúntelo y luego repiensese si es
necesario presentar la iniciativa o no, o la podemos dejar
aparcada para a partir de septiembre.
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Luego por otro lado las acciones en los centros escolares en
la Conselleria de Salud, son acciones que creo que tienen una
gran acogida. Acciones como Bon dia salut, que está dentro del
Plan de adicciones y drogodependencias de las Islas Baleares;
programa escolar de promoción de los hábitos saludables y
prevención de las drogodependencias, eso se está aplicando,
usted no ha dicho nada; luego otro programa como Decideix,
que también está englobado dentro del programa escolar de
prevención de drogodependencias y otras adicciones, tampoco
ha dicho nada; luego otro programa como Respira aire que
también está dentro del Plan de adicciones y drogodependencias
de las Islas Baleares, que es un programa escolar que se imparte
en los centros para la prevención del consumo de tabaco,
tampoco ha dicho nada; después educación para la salud en los
centros educativos a partir de proyectos intersectoriales y
consulta jove, que lo hace la Gerencia de Atención Primaria de
Mallorca, tampoco ha dicho nada, ... Acciones hay, lo que pasa
es que ustedes no se enteran de la película, no se enteran o no se
quieren enterar. Lo que debería hacer usted, Sr. Cosme Bonet,
es retirar la propuesta y cuando salga de aquí, se va a un punto
de información juvenil, recoge un poco de información y en
septiembre lo volvemos a debatir, porque eso demuestra
realmente que ustedes no se enteran de la película porque
ustedes quieren hacer política de los jóvenes. Nuestro gobierno
piensa en las futuras generaciones y ustedes piensan en los
futuros votantes. No se equivoquen, acciones las hay, me
gustaría que discutiésemos sobre las acciones existentes, porque
usted me habla en su proposición no de ley que prácticamente
esas acciones que desarrollaba el Consell de Mallorca ya no se
ejecutan, parece que los jóvenes han quedado olvidados por la
administración, cuando le acabo de decir cinco o seis iniciativas
que son hechos contrastados y que está haciendo, o bien el
Institut Balear de la Joventut, o bien la conselleria en materia de
salud.

Por lo tanto, no podemos apoyarle esos dos puntos primeros,
el 1 y el 2, porque prácticamente parten de un desconocimiento
que tienen ustedes sobre las acciones que está desarrollando este
gobierno en materia de juventud.

Luego el punto número 3, el tema de traspaso de
competencias de juventud. Mire, está muy bien que cuenten
aquí lo que ustedes quieran contar, que en la anterior legislatura
no se pudo hacer, porque el Consell de Mallorca
económicamente no veía bien el traspaso de competencias.
Miren, eso está muy bien, pero yo le voy a dar dos datos. Un
gobierno del Partido Popular el 1 de enero del 2007 de esta
comunidad autónoma, transfiere dos competencias en materia
de juventud al Consell Insular de Menorca y al Consell Insular
de Ibiza, un dato objetivo. Luego podemos entrar a discutir si
están bien dotadas o no, un dato objetivo, si las aceptaron,
entiendo que tan mal dotadas no estarían. Pasan cuatro o cinco
meses, ustedes entran en el Gobierno, en mayo de 2007 a 2011
y aquí hemos tenido a dos compañeros del Grupo MÉS y del
Partido Socialista que han tenido un papel fundamental en la
posibilidad de que las competencias de juventud se puedan
transferir al Consell de Mallorca. El portavoz del Partido
Socialista, si no me equivoco, era conseller del Consell Insular
de Mallorca, y la portavoz del Grupo MÉS era la consellera de
Bienestar Social, qué necesidad ..., o sea qué mejor que dos
actores fundamentales para poder transferir las competencias de
juventud cuando ustedes no las quisieron, o no pudieron
transferirlas.

Por lo tanto, el Partido Popular sí transfirió las competencias
de juventud a los consells de Menorca e Ibiza, es verdad, 1 de
enero de 2007 y ustedes cuatro años tirándose la pelota y ahora
viene usted (...). Ustedes no transfirieron las competencias de
juventud. Por lo tanto, no pidan ustedes cosas que luego ustedes
realmente no ejecutaron.

Por lo tanto, yo creo que está más que demostrado que es
una proposición no de ley que parte en primer lugar de un
desconocimiento y en segundo lugar de un interés político, que
se desmonta en el momento en que el Partido Popular sí que se
comprometió a transferir las competencias y lo hizo con dos
consells insulars. Y en el Consell de Mallorca ustedes tuvieron
cuatro años y no lo hicieron. Usted fue conseller del Consell
Insular de Mallorca y yo he mirado en las hemerotecas por
internet y no he visto ninguna reivindicación con una exigencia
hacía el Govern para que eso sea así. Y tampoco lo he visto de
la portavoz, Sra. Fina Santiago, al respecto para que con una
necesidad de hacer lo posible para transferirla al Consell Insular
de Mallorca, no lo he visto. Si está, enséñemelo usted. Esta es
la realidad.

Por lo tanto, yo creo que se desmonta por si sola y creo que
está más que demostrado que este gobierno sí que apoya a la
juventud, otra cosa son meras opiniones. Y realmente solo hay
que ver los índices de paro juvenil como van bajando, a
diferencia de cuando estaban ustedes que subían.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sr. Sanz. Supòs que vol fer ús de la paraula
per contradiccions el Sr. Bonet?

EL SR. BONET I BONET:

Sí, per les nombroses contradiccions del Sr. Sanz,
naturalment. Que ha acabat parlant-nos de brotes verdes, un cop
més, ja estam acostumats darrerament que tot és meravellós i tot
s’arreglarà ara, per obra i màgia de no sé quin bruixot.

Proposam aquesta proposició no de llei perquè -i li llegesc
literalment l’acta del Consell Insular de Mallorca, la Sra.
García, portaveu del PP, “refusa que el Sr. Dalmau digui que el
PP no pot alAlegar duplicitats, atès que ningú no fa les tasques
que ella ha anomenat. Si és així, és obvi que no és aquesta
l’administració a la qual s’ha d’adreçar, perquè no és aquesta la
que té competències”. Feim allò que ens ha dit la Sra. García,
ens adreçam a l’administració. Aclareixin-se vostès, per favor!
La Sra. García ens envia a l’administració que té la competència
que és aquí, i vostès diuen no, no es fa... Per favor, aclareixin-
se, parlin amb la Sra. García. Es veu que no n’ha parlat vostè.
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Miri, la Sra. García va dir que venguéssim aquí a proposar-
ho i hem vengut avui a proposar-ho. La Sra. García ens enviava
aquí perquè vostès ens ho rebutgin, home! Home! Aclareixin-se.
Quants de Partits Popular hi ha? Un, dos, tres, vint, quaranta? Jo
la veritat veig que vostès tampoc no tenen clares les coses. En
el consell diuen que s’encarregui el Govern, aquí diuen, no, no
hem de fer res perquè amb quatre o cinc iniciatives que vostè ha
explicat, sense donar ni un sol número sobre a quantes persones
arriba, nosaltres n’hi hem donat, tant jo, com la Sra. Santiago,
20.000, 30.000 persones, vostè m’ha dit quatre o cinc iniciatives
que fan, però no ha estat capaç de dir res, res, no ha estat capaç
de dir a quants de joves arriba això. No em parli de dades i que
això és una opinió, no el que diu vostè són opinions, el que diu
vostè són els arguments que li dóna el Govern. Però de vegades
el Govern no li dóna tota la informació, em sembla a mi. I clar,
vostè té llacunes molt grosses dins la seva argumentació, perquè
si ha de llegir allò que li dóna el Govern, per ventura li han
donat això i li falten les dades sobre a quanta gent arriba aquests
quatre o cinc serveis que vostè m’ha explicat.

Jo li demanaria una cosa també, aquests quatre o cinc serveis
els fan a Menorca i a Eivissa?, perquè si els fan a Menorca i a
Eivissa hi haurà duplicitats. S’han plantejat dissoldre el Servei
de Joventut allà? O que l’Institut Balear de la Joventut no faci
les seves funcions a Menorca i a Eivissa? I si és així, per què fan
un Institut Balear de la Joventut? Deu ser un Institut Mallorquí
de la Joventut, ... Per favor! Contradiccions en podem trobar i
moltes en la seva argumentació. La veritat, vostè ha semblat dir
que aquest govern és el que fa més i el que fa és la meitat de la
meitat de la meitat del que feia qualsevol govern anterior. Per
favor!

Majoria absoluta no és veritat absoluta, que vostès s’ho
pensen, tenen aquest pensament dogmàtic i es pensen que tenen
la veritat absoluta. No existeix la veritat absoluta, eh?, fets,
30.000, 20.000 joves rebien el servei de les iniciatives dels
instituts. Actualment zero! Zero! Perquè no han inventat ni un
programa nou per substituir els que han fet desaparèixer i han
passat dos anys i no té res més que això, que és el mateix que
varen heretar vostès de l’anterior govern, les mateixes
iniciatives, ni una de nova, ni una de nova! Són les que feia la
Sra. Santiago, ni una iniciativa nova, ni una iniciativa nova!
Dissolen tot un Servei de Joventut de tot un Consell Insular de
Mallorca, amb tretze anys d’història, que ha arribat a 30.000
joves i em diu que tot això ho cobreixen amb allò mateix que
feia el Govern de les Illes Balears la legislatura passada!, és que
és ... bé, per penar un quadre de la intervenció que ha fet vostè.
El desconeixement crec que el té vostè, que s’aferra al que li diu
la gerent de l’Institut Balear de la Joventut, sense tenir ni idea
del que s’ha deixat de fer a Mallorca. 

Per ventura és vostè que hauria d’anar als instituts de
Mallorca per veure què ha passat amb les iniciatives als
instituts, res, zero, zero, zero persones cobreixen vostès de les
que rebien el servei anterior. Aquesta és la realitat, 20.000 joves
menys atesos pel Partit Popular, sigui d’una institució o d’una
altra. Si són de Partits Populars diferents, ja s’aclariran vostès!
No ens ho venguin a dir a nosaltres.

Per tant, aquesta proposició no de llei té tot el sentit que té,
perquè el Partit Popular del Consell de Mallorca es lleva les
puces, ens envia al Govern de les Illes Balears, que se suposa
que és del mateix Partit Popular, perquè supleixi això. Però no
em vengui a argumentar que se supleixen uns determinats
serveis amb els mateixos que existien abans de suprimir-los,
sobretot quan a més els han retallat això. I no em digui que la
joventut d’aquestes illes, jo no diré maltractats ni poc tractats,
jo dic ignorats, la desaparició del Consell de la Joventut n’és un
exemple, perquè si vostè que em retreu sempre el deute que hi
havia, l’haguessin pagat, si el problema era el deute que hi
havia, no, es pagava el deute, es feia un Consell de Joventut a
cost zero, a vostès els molestava que existís un òrgan de
participació de la joventut de les Illes Balears, perquè no varen
voler un Consell de Joventut a zero euros! No el varen voler! I
això està escrit! Està votat aquí. Vostès no volen participació
dels joves a les Illes Balears! No en volen!

(Remor de veus)

Remugui el que vulgui, Sr. Camps, no en volen!

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, els pregaria silenci.

EL SR. BONET I BONET:

No en volen i per no voler, ni tan sols han constituït la
Comissió Interdepartamental de Joventut, que el Sr. Bosch, ara
assessor d’Economia, en el seu moment ho va plantejar a la
primera compareixença que va fer aquí. No han fet Pla
d’ocupació juvenil, que se va votar a inicis del 2012. Han perdut
un any. Sap què em sembla a mi? Que vostès estan molt
còmodes cobrant el sou i no fent res! No fent res! El dolce far
niente. Aquest govern és el de no fer res! És el liberalisme
laissez faire laissez passer dut al màxim extrem i sobretot
respecte de la joventut. No fan absolutament res, lleis buides de
contingut, lleis sense pressupost, desaparició de serveis,
incapacitat de donar resposta als problemes dels ciutadans.

Em parlen com sempre de les transferències que no es varen
poder fer. Com sempre, obliden 2003-2007 que el Partit Popular
governava...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, ha d’acabar.

EL SR. BONET I BONET:

Acab, és la darrera frase que dic ... el Partit Popular
governava el 2003-2007, legislatura d’infausta memòria, en
coalició amb Unió Mallorquina. No varen arribar a acords per
la qüestió econòmica, perquè jo hi era en aquella Comissió
Mixta, vostè no i no té ni idea de com es va dur aquella
transferència, perquè no varen arribar a l’acord econòmic, que
és el mateix que li ha explicat la Sra. Santiago. Per tant, no em
doni lliçons d’allò que vostès varen ser incapaços d’arreglar.
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Li diré més, el 2003-2007 encara podien excusar que a una
banda hi havia el PP i a l’altra banda hi havia Unió Mallorquina,
que és el mateix que ens ha retret a nosaltres. Però és que durant
aquests dos anys que no han fet res, se suposa que vostès són els
mateixos a una banda i a l’altra. I ni sent els mateixos són
capaços d’arribar a un acord. Jo crec que és perquè no fan res,
ni tan sols es reuneixen per parlar d’això, ni tan sols se
reuneixen per parlar de les competències!

Per tant, si no volen fer política, si no volen fer res, jo els
diria que se’n vagin a ca seva, que estaran més tranquils.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Passam idò a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 1064/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

I cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1064/13 per 9 vots en contra i 6 vots a favor.

(Remor de veus)

Senyors diputats, els pregaria un poc de silenci perquè
puguem acabar aquesta comissió el més aviat possible i bé.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1359/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a promocionar el
comerç just.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1359/13 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a promocionar el
comerç just. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Fina Santiago, com sap, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Confii no exhaurir el temps perquè és
una proposició no de llei senzilla que té tres punts. Un és
continuar donant suport a totes les activitats de les ONG que
treballen per al comerç just i el reconeixement del Parlament
cap aquestes ONG. Un segon punt és animar a tots els municipis
de les illes, com va fer Palma, a declarar-se ciutat justa. I un
tercer punt és animar el Govern a introduir productes de comerç
just a la seva despesa.

Vostès saben que l’any 2000 diferents ONG a Anglaterra
varen acordar introduir productes dels països en vies de
desenvolupament a diferents espais comercials i de consum.
Varen considerar que era una de les millors maneres per poder
contribuir a millorar la situació de països en vies de
desenvolupament i era una de les millors maneres de
cooperació, a part de què possibilitava que tots els ciutadans
poguessin cooperar d’una forma activa. No era necessària la
participació en una ONG, sinó que a través de la compra d’un
producte de comerç just, un es convertia en cooperant. A més,

també consideraven que era una de les millors maneres de
cooperació, perquè permetia el treball mantingut en els països
d’origen i així eren les persones dels països en vies de
desenvolupament que eren protagonistes del seu propi
desenvolupament econòmic.

Aquesta iniciativa es va estendre d’una forma molt ràpida i
al cap de dos o tres anys se va declarar que el comerç just havia
de tenir tot una sèrie de valors i d’activitats, per dir-ho d’alguna
manera, certificats. S’havien de fomentar les oportunitats
econòmiques a grups de productes desfavorits, no pot ser
qualsevol producte que vengui de països en vies de
desenvolupament considerat de comerç just, havien de tenir
aquesta característica, que estiguessin elaborats per grups de
productors desfavorits. Havia de tenir cura del medi ambient.
S’havia de produir en condicions de transparència i
funcionament democràtic. Per això la majoria de productes de
comerç just tenen com a estructura empresarial les cooperatives.
I s’havia de garantir que no hi havia explotació laboral infantil.

Posteriorment a aquests valors es va introduir el de
sostenibilitat per evitar la petjada ecològica en la seva
distribució, perquè de vegades es donaven casos absurds, que a
un país determinat competien els productes locals amb els
productes de comerç just, i també el concepte de sobirania
alimentària, és a dir que tenguessin la garantia aquests països
d’origen, els productes sobretot que tenien un vessant
alimentari, que havien de ser productes que s’havien fet amb
llavors d’aquella terra i que eren productes culturalment
adequats.

El primer pacte de progrés, per la informació que nosaltres
tenim, va promocionar aquesta figura del comerç just, a les fires
de Nadal, a la Fira de Comerç Just que se celebra el Dia
Internacional del Comerç Just, el 10 de maig, precisament per
promoure el coneixement entre la població de què és el comerç
just i que és una forma de clara de contribuir al
desenvolupament d’aquests països. El segon pacte va posar una
partida específica per a la sensibilització del comerç just i el
Govern del Partit Popular va mantenir la Fira del Dia
Internacional i segons quins anys, la Fira de Nadal.

Per això el primer punt d’aquesta proposició no de llei és
precisament valorar positivament la feina que fan les ONG de
la nostra comunitat autònoma en la promoció del comerç just i
instar el Govern a continuar amb les activitats, sobretot la Fira
de Comerç Just de dia 10 de maig, per promocionar aquest tipus
de comerç.

I després també el segon punt és que el Parlament animi tots
els municipis perquè s’adhereixin al Programa Ciutats justes.
Com deia abans, des de 2000 el comerç just s’ha estès molt, fins
el punt que la mateixa Comissió Europea dóna suport al comerç
just a través del Programa Ciutats europees de comerç just, en
aquest moment hi ha més de 600 ciutats que s’han declarat
ciutats justes, entre elles Palma de Mallorca, a proposta el grup
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de regidors de MÉS, que en data 28 de juny el consistori va
aprovar per unanimitat, entre altres punts, fomentar el comerç
just a l’administració local i animar al consum de comerç just,
dins les limitacions pressupostàries, per treballar amb
determinació en el Programa de Ciutats justes. Bàsicament a
allò que es comprometen aquestes ciutats és a consumir com a
administracions, productes de comerç just, sense tenir una
quantia específica, sinó la que ells considerin oportuna i crear
i promoure el consum de comerç just entre associacions de
consumidors, detallistes i sectors de la restauració.

I finalment, el tercer punt és que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern de les Illes Balears a introduir productes
de comerç just en la compra pública de l’administració, sense
que això suposi competir amb els productors locals. Precisament
a l’inici de la meva intervenció parlava de la petjada ecològica,
seria absurd comprar una melmelada d’albercoc d’Equador,
quan aquí, a la nostra pagesia, es produeixen albercocs. Però sí
per exemple cafè o sucre, que es poden comprar a petits
productors de comerç just o a grans empreses.

De fet, quasi ens hauríem d’instar a nosaltres mateixos, se
m’acaba d’ocórrer, com a Parlament que a la nostra petita
cafeteria, el cafè i el sucre fossin de comerç just, no aquestes
galetes d’oli que són tan pròpies d’aquí, precisament per
millorar i per promocionar aquests productes que són una de les
formes -insistesc- que faciliten millor el desenvolupament de
petits colAlectius i de petites aldees.

Sobretot, pens que aquest tipus de proposicions no de llei
són necessàries en aquest moment, tenint en compte la reducció
de les partides de cooperació que han tengut, no només la
comunitat autònoma, els consells, els ajuntaments, l’Estat, altres
països europeus i que els païes en vies de desenvolupament sí
que ho han notat de forma considerable i això els ha afectat en
la qualitat de vida. De fet, molts de projectes s’han aturat i altres
necessari sno s’han pogut iniciar per la falta de cooperació
internacional, a causa de la crisi que pateixen els països
desenvolupats, i aquest tipus de promoció del comerç just, on es
pot treballar directament amb els productors, pensam que és una
forma d’ajudar a suplir aquesta manca d’ajuda econòmica per
part de les administracions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador per un temps de
deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, és evident que el comerç just humanitza el
comerç internacional en un món globalitzat, on les mercaderies
i les grans empreses fan arribar els seus productes d’una banda
a l’altra del globus. 

El comerç just és una de les maneres que tenim els
consumidors i ciutadans per deixar de colAlaborar amb un
sistema comercial que provoca pobresa i marginació, i és una
oportunitat per participar, en canvi, en la construcció d’un món
molt més just. Cada compra que feim és un vot per un sistema
o un altre de comerç. Si compram de manera conscient, ho
podem fer basats en valors com ara la justícia, la solidaritat i el
respecte al medi ambient.

La Sra. Santiago ha fet referència a les característiques que
té el comerç just, i a mi m’agradaria assenyalar especialment
que el comerç just és una barrera contra les condicions laborals
indignes i l’explotació humana, que el comerç just és una
barrera contra el treball infantil, que el comerç just és una
barrera contra la desigualtat entre homes i dones. 

Per tant nosaltres estam totalment a favor que el Govern i
aquesta proposició insti que l’administració continuï valorant la
tasca que fan les entitats que treballen dins aquest àmbit, però
m’agradaria incidir que, a part de comprar dins comerços justos
i promocionar aquesta activitat, crec que hauríem d’anar cap a
un canvi de cultura de consum, i que l’administració ha de
treballar per aquest canvi de cultura de consum perquè és a
través dels canvis culturals com s’assoleixen realment els canvis
de comportament. Per tant com podem fer que aquest canvi es
produeixi? Només es pot fer a través de la formació i a través de
l’educació. Les entitats, les ONG que estan treballant dins el
món del comerç just tenen una tasca importantíssima, i així ho
han vengut desenvolupant fins ara de forma..., mitjançant
tallers, mitjançant programes, els alumnes dels centres escolars
i d’associacions allà on han pogut arribar.

Per tant és aquí que crec que hem d’incidir en aquest canvi
de model del comprar, tirar, comprar, tirar, que s’està fomentant
des d’un consum irresponsable i un consum insostenible. Els
alumnes, els joves, els nins, els nous consumidors, tots han de
tenir la informació que hi ha darrere un producte per poder fer
una valoració del que significa el seu propi acte de consum. Què
hi ha darrere un baló de futbol?, hi pot haver un nin que cus un
baló de futbol. Què hi ha darrere un mòbil?, darrere un mòbil hi
ha un mineral que es diu coltan i hi ha nins que han mort per
extreure aquest mineral de mines del Congo en condicions
extremes, durament extremes. Per tant què significa comprar,
tirar, comprar, tirar mòbils cada vegada que el mercat treu un
model nou i incita al consum aquests joves? Els joves
segurament no deixaran de comprar un mòbil, però si saben què
significa el que hi ha darrere aquest mòbil per ventura es
pensaran si el tiren amb aquesta inconsciència o amb aquesta
rapidesa amb què ho vénen fent fins ara.

Quan compram mercaderies a preu molt baix, que vénen de
Sud-àfrica, quan comprar sípies, que les veim al mercat
blanques, pelades, arreglades, a un preu molt assequible devora
les sípies del Mediterrani, és evident, hi ha una diferència de
preu, però què hi ha darrere una sípia que ve de Sud-àfrica? Hi
ha explotació, hi ha explotació. Per tant hem de ser conscients
dels nostres actes de consum per saber el que significa, amb el
que està fet, i almanco per tenir l’opció de no consumir si sabem
el que hi ha darrere.
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Aquests dies, fa poc temps, hem conegut un drama que es va
produir a Bangladesh. Va caure una fàbrica on varen morir
centenars de persones, moltes dones que feien feina en
condicions infrahumanes i sense seguretat, i varen morir perquè
no es varen respectar les condicions laborals d’aquestes
persones. Moltes d’empreses que estaven produint els teixits, els
seus productes, estaven utilitzant aquest sistema d’explotació i
de fabricació tèxtil d’una manera injusta. Per tant tots hem de
ser conscients del que significa comprar una camiseta sense
tenir la seguretat que aquest producte ha respectat els drets
humans. 

Per tant si volem que les persones tenguin consciència i
coneixement del que significa el consum responsable, ens hem
de centrar a educar els nous consumidors en aquest canvi
cultural, i sobretot donar suport a les entitats perquè puguin
arribar als centres escolars, que és on han de rebre tots aquesta
formació. 

Ho deia la diputada Santiago, Espanya és el país europeu
que més ha retallat les polítiques de cooperació. El Govern
balear ha retallat el pressupost de cooperació d’una manera
brutal, hem passat de 8 milions d’euros a tenir 2 milions
d’euros. Per tant jo demanaria un esforç a l’administració si
creu realment que les polítiques de cooperació i el comerç just
s’han de potenciar. No només s’han de potenciar donant suport
a nivell teòric mitjançant proposicions que estan molt ben
plantejades, però el suport s’ha de demostrar amb fets concrets,
i el fet concret és dur un pressupost adequat per poder dur
endavant tots aquests programes o aquests projectes que duen
a terme les ONG.

Les entitats no lucratives que estan colAlaborant en temes de
comerç just estan fent feina mitjançant voluntariat, perquè no
reben cap tipus de suport econòmic de l’administració; no estan
sortint convocatòries, no estan sortint programes, per tant
desenvolupen les seves tasques de manera voluntària, sense el
suport de l’administració.

Nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa, als tres punts
que ha citat la portaveu del Grup MÉS, de la manera que els ha
plantejat, tant al primer, que m’he estès més en el primer perquè
consider que té més rellevància quant al futur del comerç just i
quant al futur del canvi de model de consum, i apostam perquè
l’administració doni exemple, com ha dit la diputada Santiago,
que quan l’administració doni un cafè que sigui un cafè que
vengui del comerç just. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. I pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Carolina Torres per
un temps també de deu minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, no consumiré tot el
temps, perquè realment poc més a afegir al que han apuntat les
dues portaveus que m’han precedit. 

Només que sí que començaria pel que he sentit al final, que
sí que està molt bé educar les noves generacions per tal de
canviar aquesta cultura de consum, i que sí que s’encamina a un
consum responsable. De fet hi ha un programa organitzat pel
Govern de les Illes Balears d’educació en consum, com per
exemple és Consumópolis 8, que és un programa que s’està
duent a terme, i pensam que també s’ha d’educar també les
generacions que..., no només a les noves generacions, sinó
també que tots som objecte d’educació i de sensibilització.

Des del Grup Parlamentari Popular donarem suport a
aquesta iniciativa. És un tema d’ampli consens i coincidim
plenament que la tasca de les diferents ONG és fonamental, ja
que mitjançant les diferents actuacions se cerca conscienciar i
cridar l’atenció sobre les situacions d’injustícia, com els salaris
miserables i les condicions laborals indignes, que s’amaguen
darrere de la producció i la comercialització d’alguns productes.
Aquests abusos l’únic que fan és consolidar el que ja s’ha
apuntat aquí també, que són la pobresa i les desigualtats
mundials.

Durant el passat mes de maig, i amb motiu de la celebració
del Dia mundial del comerç just, el vicepresident del Govern va
manifestar el seu compromís des del primer moment de fer
actuacions en matèria de sensibilització i educació al
desenvolupament, i que malgrat la difícil conjuntura econòmica
és indispensable mantenir l’acord de colAlaboració amb les
entitats. Per tant per part del Govern de les Illes Balears es
manté aquest compromís de colAlaboració, i de fet cada any el
Govern, juntament amb les entitats, dissenya quines són les
línies d’actuació que tindrà. A més la política de cooperació al
desenvolupament de la comunitat autònoma de les Illes Balears
està definida mitjançant el Pla director 2012-2015 i els plans
anuals. Per tant ja parlam aquí de programes puntuals i no
parlam de teories, tal com he sentit aquí que apuntava una
portaveu.

Precisament un dels programes inclosos dins aquests plans
és el programa de comerç just, que vol contribuir mitjançant la
sensibilització i l’educació per al desenvolupament a difondre
els valors del comerç just entre la societat balear i, al mateix
temps, animar-la a practicar-lo. Aquest programa també cerca
que s’augmenti la quota comercial dels productes de comerç just
tant entre la població en general com entre les administracions
públiques mitjançant la compra pública responsable, així com
impulsar el treball en xarxa entre les entitats de comerç just de
les Illes Balears i la Direcció General de Cooperació i
Immigració. Per tant és evident tota la feina que es fa i que és
una feina que, indistintament dels governs que hi ha hagut en
aquesta comunitat, sempre s’ha mantingut.

Per tant votarem favorablement els tres punts de la
proposició no de llei que presenta el Grup MÉS. És veritat que
no podem obligar ningú a comprar productes de comerç just,
però des de les institucions públiques sí que podem, a més de
reconèixer la tasca de les diferents ONG i colAlaborar-hi, fer
campanyes de sensibilització i animar a practicar el comerç just.
També pensam que és molt positiu que si existeixen propostes
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dels diferents grups, propostes concretes sobre com fomentar
aquestes pràctiques, idò sempre seran benvingudes. La Sra.
Santiago ha apuntat, per exemple, que el bar del Parlament
podria comprar algun producte d’aquest tipus, que vengui del
comerç just. Bé, serà una proposta més que crec que estaria bé,
també.

Així que en principi no tendria res m és a afegir. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions la Sra. Santiago? 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta. Vull agrair al PSOE i al PP, i animar el
parlamentari no adscrit, que donin suport a aquesta proposició
no de llei. És fonamental que, perquè el comerç just sigui
present a la nostra ciutat, les administracions tenguin un paper
actiu a promoure aquest comerç just, perquè pugui haver-hi
botigues de comerç just a tot el nostre territori, o que els
productes de comerç just estigui a l’abast a botigues.

Jo diria a la parlamentària del Partit Socialista que no era la
meva intenció a través d’aquesta proposició no de llei remoure
els eixos centrals del capitalisme, vull dir que no..., que són tres,
bàsicament, que és la globalització de la mercaderia i dels
mercats. No era la meva intenció fer una crítica al consum
abusiu per part dels individus, que és una base del capitalisme;
ni el màxim rendiment perseguit pel capitalisme, el màxim
rendiment econòmic amb el rendiment laboral. Es cus al Marroc
i es ven al Born o es ven a Serrano. 

La meva intenció amb aquesta proposició no de llei era una,
que és cridar l’atenció al comerç just, amb el comerç just, una
proposta concreta que era per intentar palAliar aquesta reducció
de cooperació que he introduït i que ens preocupa des del nostre
grup parlamentari MÉS aquesta reducció en cooperació
internacional, que a més l’ha patida tot el món en vies de
desenvolupament, perquè ha estat tot el món occidental que l’ha
reduïda, i pensam que si les administracions no responen d’una
forma necessària els ciutadans sí que poden almanco palAliar en
part aquesta situació.

Gràcies als grups i als parlamentaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passarem, idò, a la votació de
la Proposició no de llei 1359/13.

Vots a favor?

En conseqüència queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei 1359/13.

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