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LA SRA. PRESIDENTA:

... públic assistent. Començarem la sessió d’avui i en primer

lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume

Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, Sílvia Cano substitueix Jaume Garau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Montse Seijas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. L’únic punt de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.

7081/15 i 889/16.

S’ha solAlicitat a aquesta Presidència per part d’un grup

parlamentari si l’ordre del dia de discussió d’aquestes dues

proposicions es pot alterar, és a dir, primer debatríem la 889/16

i en segon lloc la 7081/15.

En virtut de l’article 73.2, aquesta Presidència proposa a la

comissió, als portaveus, si hi ha algun inconvenient per fer

aquesta alteració de l’ordre del dia, o si la podem entendre

aprovada per assentiment?

Molt bé. Moltes gràcies.

2) Proposició no de llei RGE núm. 889/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la memòria

anual en relació al personal al servei de l’administració de

la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Començam idò el debat de la Proposició no de llei RGE

núm. 889/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la

memòria anual en relació al personal al servei de

l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula el Sr. Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, presidenta i moltes gràcies al grup

parlamentari per acceptar aquesta alteració de l’ordre del dia.

Bé, venim aquí a defensar una proposició no de llei

relacionada amb la necessitat de dissenyar una memòria anual

en relació amb el personal al servei de l’administració pública

de la comunitat autònoma de les Illes Balears. És una

proposició no de llei, una iniciativa parlamentària, que, si els

diputats han tengut oportunitat de llegir-la, crec que es defensa

per ella mateixa, es defensa ella tota sola, per tant, la meva

intervenció serà molt breu i prou esquemàtica.

Quin és l’esperit i quina és la intenció i bàsicament quin és

el motiu perquè nosaltres presentem aquesta iniciativa

parlamentària? Perquè jo crec que el que hem de fer tots

aquells que constantment diem que és necessari ampliar i

estendre la transparència a tots els àmbits de l’administració, és

practicar-la, si només parlam de transparència i, efectivament,

no la practicam, de poca cosa ens servirà. Per tant, jo crec que

aquesta és una mesura per intentar implementar un altre

mecanisme més de transparència, a fi que el ciutadà pugui

conèixer de primera mà l’administració per dins i, per tant,

pugui prendre també, opinar i participar respecte de les

decisions que també es prenen dins l’àmbit de l’administració

pública.

Es tracta d’un principi fonamental, l’exercici de la

transparència, i un exercici democràtic del poder i també un

antídot davant l’opacitat, sense una informació rellevant, sense

una informació de qualitat, sense una informació accessible,

sense una informació fiable, no és possible formar-se una

opinió vàlida per intervenir en els assumptes públics. Un

ciutadà degudament informat serà molt més exigent amb els

seus representants, serà molt més exigent amb els dirigents

polítics i aquests, donada aquesta transparència, estan obligats

irremeiablement a ser molt més responsables en la seva

activitat. I no només la transparència serveix per donar a

conèixer, sinó també serveix per incrementar els controls dins

l’administració pública. 

Per tant, la finalitat immediata d’aquesta transparència, la

finalitat immediata d’aquesta proposició no de llei que

nosaltres presentam aquí, és també per millorar el control i per

incrementar el control, per incrementar l’avaluació pública,

especialment dins la pròpia administració, però molt

especialment dins l’àmbit funcionarial, dins l’àmbit laboral de

l’administració pública. I com no pot ser d’una altra manera,

aquesta transparència ha d’arribar també aquí, si bé ha d’arribar

també a tots els àmbits de l’administració pública que sigui

possible, en el màxim possible. Com podia l’estructura

funcionarial i l’estructura laboral de l’administració pública ser

aliena a això? Els empleats públics són els empleats de tots, de

tots nosaltres, de l’administració pública de la comunitat

autònoma i en conseqüència, crec que és un deure, una

obligació donar a conèixer quants funcionaris té cada

conselleria, on són i a què es dediquen. I efectivament, també

donar a conèixer tots aquells canvis que pugui haver-hi durant

un any pressupostari en relació amb els llocs de feina. A fi

també de servir de mecanisme per poder optimitzar els recursos

també dins l’administració pública.

En transparència aquesta comunitat autònoma ha guanyat

moltíssim, basta recordar fa aproximadament fa cinc anys on

estàvem i on estam avui, quan el Partit Popular va deixar el

Govern de les Illes Balears, l’índex de transparència es va

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=20160889
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incrementar i de quina manera! Va recollir una governança amb

uns nivells de transparència allà on ens situàvem en els darrers

llocs de les comunitats autònomes d’Espanya, i vàrem, si no

record malament, aconseguir arribar a la sisena posició i pujant,

a fi d’obrir portes i donar a conèixer quina és l’activitat de la

pròpia administració. No tenc cap dubte que aquest Govern està

insistint en millorar els registres, no tenc cap dubte de què això

és així i confiï i esper que aconsegueixi incrementar els

registres de transparència que va aconseguir l’anterior Govern

de les Illes Balears.

I aquesta és una eina més, una eina més que proposam al

seu servei, al servei d’aquest Govern de les Illes Balears, la

confecció d’un anuari, una memòria anual en relació amb el

personal al servei de l’administració de la comunitat autònoma

de les Illes Balears, que informi sobre el personal al servei de

l’administració autonòmica, inclosos ens instrumentals a l’inici

i al final de l’exercici, on es detallin les altes, on es detallin les

baixes i, a més, que contengui la distribució de tot el personal

per seccions, grups de funció i articles pressupostaris, i la

justificació, que això és molt important, de les variacions

anuals i també la justificació de totes aquelles incidències, de

substitucions en grups tan importants com puguin ser els

docents, l’àmbit de l’educació i, com no pot ser d’altra manera,

també dins l’àmbit de la sanitat pública. Això és el primer dels

nostres punts.

I el segon és obvi, el Parlament de les Illes Balears insta el

Govern que no només això ho publiqui dins el portal de

transparència, sinó que les actualitzacions, perquè clar,

efectivament l’administració és un cos i un element viu, en

constant moviment i totes aquestes actualitzacions també les

vagi practicant dins el portal de transparència.

I això és tot Sra. Presidenta i confiï que aquesta proposició

no de llei tengui el suport de la resta de grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. En torn de fixació de posicions,

pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula

l’Hble. Sr. Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Evidentemente pensamos

que la transparencia es algo que lleva demandando la sociedad

civil, los movimientos sociales ya desde 2011, y desde que

empezó esta crisis-estafa ha habido un aumento de la

desconfianza hacía la clase política. Y pensamos que todas las

herramientas que se pongan al alcance de la ciudadanía para

que tenga acceso a todos los datos, a todo el personal que

forma parte de la administración, bueno, es una buena noticia.

Pensamos que la creación de una memoria anual podría ser un

primer paso y que ésta se publique en un portal de

transparencia nos parece totalmente lógico.

Evidentemente no hay democracia sin transparencia y el

problema que hemos tenido durante muchos años es que la

administración ha funcionado a veces como una agencia de

colocación. Si existen las puertas giratorias, en el caso de la

conexión que hay entre la administración pública y las

empresas privadas, también existen las puertas correderas entre

la administración pública, cargos públicos, o altos cargos

públicos, con cargos también en la administración, como los

puestos de libre designación.

Pensamos que todo tipo de control en la administración

pública favorecerá la democracia y pensamos que además

tenemos que ir más allá y llevar a cabo una reforma de la

administración pública.

Nos alegra que el Partido Popular haga esta propuesta, ya

que pensamos que no ha sido precisamente el partido más

transparente. Cada día que pasa vemos más imputados, ahora

investigados, en sus filas. Y pensamos que todos los esfuerzos

que pongan al alcance de la administración y de las

instituciones para que eso acabe de una vez, será bienvenido.

Así que poco más que decir. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps

de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, per part del nostre grup, en principi, anunciar el vot

favorable a la proposició.

I si el Sr. Jerez m’ho permet, m’agradaria fer-li una esmena

in voce, en el sentit que aquestes memòries que planteja sobre

els moviments de personal a càrrec de la comunitat autònoma,

i entenc que també dels organismes dependents, inclogui també

el cost de les indemnitzacions per acomiadament o de les

sentències que tenguin a veure tant amb l’exercici en curs com

a conseqüència de moviments i, en aquest cas, acomiadaments,

d’anys anteriors.

I bé, només a nivell de debat i per afegir una mica més de

brou a aquesta qüestió, he de dir que no deixa de tenir gràcia

que sigui ara que plantegin fer aquesta proposta i aquesta

memòria com un exercici de transparència, que insistesc que en

el nostre grup compartim, però que parli de variacions anuals

i d’incidències en les substitucions en grups tan importants com

els docents i sanitaris... Tots recordam que varen ser més de

2.000 els que varen ser acomiadats entre un i altre cos de

treballadors públics durant la passada legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Sureda per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, des d’El Pi

sempre hem dit que estam a favor de la transparència i que els

ciutadans puguin conèixer què es fa amb els diners públics i

quines actuacions públiques es duen a terme. Sabem que amb

els anys s’ha fet feina per millorar la transparència, i l’informe

INCAU de 2012 ho evidencia.

La comunitat autònoma de les Illes Balears ha anat

millorant en la classificació de l’índex de transparència de les

comunitats; si el 2010 va rebre 56,3 punts sobre 100, el 2014

varen ser 92,5; és a dir, ja estàvem per damunt la mitjana

estatal, que era de 88,6 l’any 2014. Malgrat aquesta millora

progressiva, que com dic valoram molt positiva i deixa les Illes

en el lloc número 5 de les 17 comunitats en qüestions de

transparència, encara som lluny de Catalunya, País Basc i La

Rioja, que estan al cent per cent. Dit això, i per tal de continuar

millorant els temes de transparència i d’accés a la informació

dels ciutadans pel que fa a polítiques públiques i a la gestió de

l’administració, votarem a favor, com no pot ser d’altra manera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Vagi per

endavant també que MÉS per Menorca donarà suport a aquesta

PNL presentada avui, i feim l’incís també que, clar, nosaltres

pensam, evidentment, que hem de caminar cap a aquest govern

obert, és a dir, la transparència per una banda, la participació

i la colAlaboració, és a dir, implicar encara més la ciutadania,

perquè tot açò ajudarà a millorar el funcionament intern

d’aquestes institucions nostres. A més cal recordar que el dret

d’accés a la informació fa que es millori aquesta avaluació de

la ciutadania cap als polítics, els que estem exercint.

I només per afegir, resulta molt interessant que justament

avui parlem de transparència d’un govern quan també hem de

tractar l’acord transatlàntic de comerç i d’inversió, que

justament està pecant de transparència. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bon dia a totes les diputades i als

diputats, i també a les persones que ens complauen amb la seva

assistència a aquesta sessió.

Senzillament he de dir que estic d’acord amb la iniciativa

presentada pel Grup Popular. Entenc que evidentment

contribuirà a comptar amb un major grau d’informació respecte

de les contractacions que es fan per part del Govern de les Illes

Balears i el seu sector instrumental. Entenc que en tot cas és

una iniciativa que està dins els plans del Govern i per tant més

prompte o més tard s’acabarà desenvolupant i formarà part dels

compromisos d’aquest govern per dotar de major transparència

la informació pública amb què compta la ciutadania. Per tant hi

don suport i res més a dir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. I pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Tarrés, per un temps de deu

minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots i a totes.

Evidentment tots els grups han donat suport a aqueixa

proposició no de llei. Nosaltres feim exactament el mateix, i si

no fos així és que seríem uns necis en la situació en què estam.

Crec que avui en dia no hi ha res que sigui gratuït; els

ciutadans, sortosament, ens estan duent a prendre aquest tipus

de..., de solucions, vaja, per millorar l’administració, per

millorar la transparència. 

Però jo no vull que ens facem trampes al set i mig; aprovar

això és simplement aprovar un document. Perquè això funcioni

hi ha d’haver voluntat dels governs de torn, i ara podem dir que

abans les administracions eren transparents o no ho eren; n’hi

havia que ho eren més i n’hi havia que ho eren menys, però era

per voluntat del governant de torn. Quantes vegades hem passat

tots o hem patit tots demanar informació sobre com està

l’administració i negar-nos-la, no donar-nos-la? Transparència

és saber els funcionaris, el personal que està a càrrec de

l’administració saber exactament quin és, però transparència és

demanar a un conseller, demanar a un càrrec públic que vengui

aquí a donar explicacions de la seva situació i que ho hagi de

fer el més aviat possible, no que es pugui permetre que no

vengui, que no assisteixi. 

Per tant tot això depèn de voluntat que tenguem els que

estiguin exercint el govern a cada una de les administracions,

i volia que això constàs, que quedàs clar, perquè si no l’únic

que feim és continuar fent mal a la política, continuar fent mal

a la ciutadania, i que la gent cada vegada segueix creient menys

en nosaltres. Si no aprovam aqueixa proposició estarem en la

mateixa situació que ahir, i en la mateixa situació que ahir hi

pot haver voluntat de donar el màxim d’informació i de ser un

govern transparent, o potser no, i els ciutadans, quan tenguem

aprovada una proposta com aqueixa, si no li donam

compliment, si no som exigents, creuran menys en la política

encara del que hi creien ahir. Per tant vull fer aqueixa reflexió,

perquè crec que no tan sols ha de ser un document sinó que, a

partir dels que som aquí donant l’aprovació a aqueixa

proposició no de llei, hi ha d’haver la màxima voluntat per

exigir als responsables, a la gent dels nostres diferents partits,

que donin compliment d’aqueixa proposició.

Res més, moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Més que per contradiccions,

també per posicionar-se en relació amb aquesta esmena in voce

que se li ha fet per part del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, té la paraula pel grup proposant per un temps de cinc

minuts el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i més que per

contradiccions crec que ja per cortesia amb la resta de grups

parlamentaris, que han donat suport a aquesta proposició no de

llei. No esperava menys de la resta de grups parlamentaris, sinó

que esperava precisament el que ha succeït, que li donassin

suport, perquè si volem presumir de transparència hem de fer

el que hem fet avui, hem d’aprovar iniciatives no perquè les

presenti el Grup Parlamentari Popular, que no té perquè tenir

la raó sempre, encara que pensi que sí, sinó perquè

efectivament crec que aquestes qüestions ens han d’unir, però

unir per sumar.

I de totes les intervencions que hi ha hagut em quedaria amb

una frase, que és que si no aprovam aquesta proposició no de

llei estarem en la mateixa institució que avui. Idò efectivament,

si aprovam al contrari, a sensu contrario, si aprovam aquesta

proposició no de llei estarem a una institució molt més

transparent, molt més oberta, molt més oxigenada. En

conseqüència crec que això és bàsicament en el que es

resumeix o el que podem concloure del debat parlamentari que

hem tengut avui.

En relació amb la proposta que fan des de MÉS per

Mallorca, crec que són positives, efectivament, aquestes

aportacions, però en qualsevol cas crec que allò important és

que aquesta proposició no de llei s’aprovi en aquest sentit, i a

més amb el que proposa possiblement el Sr. Abril, però a partir

d’ara crec que seria interessant incloure efectivament aquestes

indemnitzacions, (...) indemnitzacions que ell proposa. Crec

que remuntar-nos a on, a quan, en aquesta administració, a fi de

posar damunt la taula la transparència, no només dels darrers

anys que s’han produït indemnitzacions dins l’àmbit de

l’administració pública, sinó fins quan ens hauríem de

remuntar, crec que és un exercici complicat. El diputat té

instruments al seu abast per poder recaptar tota aquesta

informació al Govern de les Illes Balears, té instruments que li

facilita el Reglament d’aquesta cambra com a diputat que és, i

per tant si aquesta informació d’un cas concret la vol tenir, idò

aquest instrument, aquest mecanisme està articulat i el té al seu

abast. Estaríem d’acord, sí, a incloure efectivament aquesta

proposta a partir d’aquest exercici pressupostari i en els

següents exercicis pressupostaris amb relació a conèixer les

quanties de les indemnitzacions. Per tant, si el diputat de MÉS

per Mallorca està disposat a això, nosaltres no li posaríem cap

tipus d’inconvenient.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. El requeriria perquè, en cas que accepti,

encara que sigui parcialment, la proposta inicial que ha fet

MÉS per Mallorca, ens digués el text literalment com quedaria

per passar-lo a votació, si fos necessari.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Atès que la proposta parteix de

MÉS, jo demanaria a MÉS que fos qui efectivament me la fes

arribar o que ens donàs un minut per intentar encaixar-la,

incrustar-la dins aquesta proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

En qualsevol cas, concedim un minut perquè ens puguin

donar el text definitiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió, si em volen facilitar el text definitiu, Sr.

Jerez, té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Hem arribat a acceptar la

proposta del Grup Parlamentari MÉS i, després del punt final

de l’apartat primer, hauria de dir: “Aquesta memòria inclourà

també els moviments de capítol 1 corresponents a l’execució

d’acomiadaments o sentències relacionades amb aquests”. Això

és el que s’incorporaria si la resta de grups també hi estan

d’acord, que crec que sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, en aquest cas, aquesta presidència pot entendre

que queda aprovada la Proposició no de llei, en els termes en

què s’ha llegit, per assentiment? Molt bé.

Per tant, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no

de llei RGE núm. 889/16, relativa a memòria anual en relació

amb el personal al servei de l’administració de la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7081/15, presentada

pels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per

Mallorca i Podem Illes Balears, contra l’actual procés de

negociació del TTIP.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 7081/15, presentada pels grups parlamentaris MÉS

per Menorca, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, contra

l’actual procés de negociació del TTIP, Acord Transatlàntic de

Comerç i de la Inversió. Per a la seva defensa per part del Grup

Parlamentari Més per Menorca té la paraula l’Hble. Sra. Font,

per un temps de deu minuts.

Perdó, m’assenyalen que començarà el portaveu del Grup

Podem, per tant, té la paraula l’Hble. Sr. Saura, per un temps de

deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primero de todo saludar a

la Plataforma No al TTIP aquí presente. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507081
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Hoy llega al Parlamento uno de los debates que están

teniendo lugar en el Parlamento Europeo y que pensamos que

son de les los más importantes de nuestra historia reciente. Es

cierto que tenemos poca influencia en lo que se decide en la

Unión Europea, esa entidad política antidemocrática liderada

por Jean-Claude Juncker, expresidente de un paraíso fiscal

como Luxemburgo y máximo responsable de lo filtrado en los

documentos de Lux Leaks, una entidad política liderada por el

presidente no electo del Consejo Europeo Herman Van

Rompuy, miembro del Partido Popular Europeo, el adalid

neoliberal que pretende convertir a Europa en un lugar sin

derechos sociales ni laborales. Estas personas son las que

lideran el proyecto de llevar a buen puerto este tratado de libre

comercio. 

Este tratado es tan importante que estas personas no electas

que deciden sobre nuestros destinos tenían que ocultarlo a toda

costa, lo que tenéis sobre vuestras mesas que antes os he dado

es la contestación de la Comisión Europea ante una demanda

de información encargada por el Corporate Europe

Observatory, en marzo de 2015. Son documentos generados a

partir de negociaciones entre la Unión Europea y compañías de

tabaco, como Philip Morris, sobre el TTIP. El documento no

tiene tres páginas, en realidad tiene catorce y todo son

tachones.

Cuando digo que lo que discutimos hoy aquí es de los temas

más importantes que pasaran por este parlamento no estoy

exagerando, porque aquí se habla de derechos humanos, de

derechos sociales, civiles y políticos, se habla de problemas

fundamentale a los que tiene que enfrentarse la gente cada día,

cuestiones muy importantes que al lado de lo que vamos a

discutir ahora se pueden quedar en papel mojado, porque todo

lo que decidamos puede tirarse para atrás si una empresa nos

denuncia por no cumplir con sus expectativas de negocio.

Hace muy poco, Iñaki Gabilondo calificó lo que está

sucediendo en el Parlamento Europeo como la madre de todas

las batallas, él decia: “Todo, lo ideológico, lo económico, lo

ambiental, lo social, lo laboral, todo se concentra en esa gran

batalla, la batalla en torno al Tratado de Libre Comercio e

Inversión entre Estados Unidos y Europa”.

¿Por que nos lo jugamos todo con este tratado? Porque,

¿qué sentido tiene hablar de reforma del sistema electoral si

todo queda supeditado al poder de las grandes empresas y que

la democracia quede así, como un significante totalmente

vacío? ¿Qué sentido tiene hablar de un plan contra la

explotación laboral si la explotación laboral estará con este

tratado totalmente legalizada y promovida? ¿Qué sentido tendrá

hablar de denominación de origen de los productos de Baleares

si con este tratado quedan totalmente desprotegidos? Y ¿qué

sentido tendrá hablar de soberanía si pretenden resolver los

conflictos generados entre estados y empresas con tribunales de

arbitraje creados ad hoc poniendo a las empresas al nivel de los

estados nación?

Este tratado, según nos dicen los gurús económicos del

sistema neoliberal, dará empleo y hará crecer nuestra economía,

sin embargo, la Unión Europea ya ha admitido en sus informes

la destrucción de entre 430.000 puestos de trabajo y 1.100.000,

confiando que los empleos se recuperarán reorientando la

producción hacia el mercado estadounidense.

Ya tenemos ejemplos con otros tratados como el NAFTA,

tratado entre Canadá, Estados Unidos y México, que provocó

la pérdida de 1 millón de puestos de trabajo sólo en Estados

Unidos.

¿En qué cuestiones concretas nos afectará este tratado?

Bueno, hay muchas, en el ámbito agrícola, por ejemplo, lo que

pretende este documento es poner la producción agrícola

mundial en unas pocas manos, trabajar los estándares de salud

en la alimentación, armonizándola así con las exigencias

estadounidenses, esto supondrá el uso de tratamientos

hormonales prohibidos en Europa y la utilización de productos

químicos como la somatropina bovina recombinante la cual se

sospecha que produce cáncer en humanos.

El hecho de que se puedan vender productos que ahora

mismo no se pueden vender en Europa, gracias a los estándares

sanitarios europeos, hará que las empresas estadounidenses,

que tienen precios mucho más competitivos por su mayor

producción, perjudiquen a las empresas de la Unión Europea y

por tanto también de Baleares. 

En el ámbito de la propiedad intelectual se pretende

resucitar el ACTA, que es la Ley de propiedad intelectual y

antipiratería, que el Congreso de los Estados Unidos tumbó en

su momento. Se está intentando con esta normativa la

restricción al acceso del conocimiento, el debilitamiento de la

innovación y favorecer a las grandes empresas.

En el ámbito medioambiental, bajada de todos los

estándares mediambientales. El precio de gas natural americano

es mucho más barato que el europeo, son 3 dolares frente a los

11 o 13 euros por unidad que cuesta aquí; si las compañías

americanas consiguieran exportarlo a la Unión Europea a través

de un acuerdo de libre comercio aumentaría exponencialmente

la práctica de la fractura hidráulica en los Estados Unidos a la

vez que, para que las compañías europeas gasísticas

compitieran con estas empresas de Estados Unidos, también

tendrían que poner en práctica temas como el fracking.

Temas de... bueno, en el ámbito de la legislación laboral, ya

en la Unión Europea ha habido ataques recientes sobre los

sueldos de los trabajadores en el contexto de esta estafa, como

digo, que empezó con la caída de Lehman Brothers en 2008. El

TTIP serviría al propósito de reformar la legislación laboral

europea para sintonizarla con la de Estados Unidos, lo cual

incluiría una ley antisindicalista llamada erróneamente derecho

a trabajar, que ha restringido sistemáticamente la libertad de

asociación de los trabajadores en Estados Unidos y quizás lo

más peligroso y lo que pone más en evidencia un tratado que

pretende equiparar el poder de las empresas a los estados

nación sean los polémicos ISDS, que son básicamente

tribunales de arbitrage creados ad hoc, que permitirían que

empresas que ven defraudadas sus expectativas de negocio

puedan denunciar a estados porque democráticamente han

decidido algo que les perjudica. Por poner un ejemplo, si

Endesa, que utiliza energía nuclear, quiere denunciar al Estado

español porque ha decidido que la energía nuclear no tiene

cabida en nuestro país, podría hacerlo, y las indemnizaciones
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serían de escándalo. Esto supondría que nos tendrían

maniatados a la hora de tomar decisiones democráticamente y

las empresas decidirían por los estados.

Por si esto fuera poco, no es descabellado pensar que este

tratado de libre comercio es sólo la punta del iceberg, puede

que las grandes empresas y sus mayordomos en algunos

partidos de la Unión Europea hayan utilizado el TTIP como si

de un ovillo de lana para un gato se tratara, mientras estamos

entretenidos jugando con él nos están intentando colar todo un

conjunto de pequeñas reformas y otros tratados que, en su

conjunto, supondrían lo mismo o algo peor que el TTIP.

Pensamos que este tratado obligará a los gobiernos

nacionales, autonómicos y locales en el caso de... ahora voy a

hablar de otro tratado, del TISA, este tratado, que es el tratado

de servicios, lo que hará es obligar a publicitar todos los

procesos de licitación de contractos públicos asegurando que

todas las empresas de los países firmantes puedan concursar

para hacerse con ellos. ¿Qué pasará con las empresas de aquí?

Pues, más destrucción de empleo, cero consideración de interés

público, cero consideraciones hacia el medio ambiente. 

Pensamos que toda esta serie de tratados que se están

llevando a cabo, tanto el CETA, TISA y el TTIP lo que

suponen es, una vez más, vender el país a trocitos, y eso nos

preocupa porque es darle todo el poder al capital y dejar a los

estados y a las instituciones democráticas sin herramientas para

la defensa de los derechos sociales. 

Bueno, el resultado de las últimas votaciones en el

Parlamento Europeo, en lo que se refiere al TTIP, salió

aprobado, salieron aprobadas las líneas generales con 532

votos a favor y 131 en contra, votaron a favor Ciudadanos,

Partido Popular y Partido Socialista. Esperamos que aquí,

bueno ya hemos hablado antes sobre las transacciones, el

Partido Socialista se posicione contra este tratado, que es una

ofensa muy clara hacia los derechos alcanzados en nuestros

estados.

Creo que no es de extrañar que estos tratados se estén

negociando en absoluto secreto, porque ni siquiera los

eurodiputados pueden sacar documentación del lugar donde se

pueden consultar algunas partes del mismo. Y este tratado de

Troya, como se le empieza a conocer, pensamos en nuestro

grupo parlamentario, pretende poner fin al proyecto europeo tal

y como lo conocíamos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Saura, li agrairia que vagi concloent, perquè el seu

temps s’ha exhaurit. 

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí. Ya han habido muchas protestas y muchos movimientos

que piden que las distintas regiones, las distintas comunidades

autónomas se declaren anti TTIP, hace poco veíamos como

150.000 personas salían a la calle en Berlín para manifestarse.

Sólo añadir que lo que pretende esta proposición no de ley

es que este parlamento se posicione contra este tratado de libre

comercio y declare esta zona como anti TTIP. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Per a la defensa de la proposició,

té la paraula..., quin grup vol intervenir primer? Per part del

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Abril, per un

temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia a totes i a tots. Vull reiterar aquest agraïment a

la Plataforma Contra el TTIP, no només per ser aquí, sinó

sobretot per la seva feina, perquè si som avui aquí debatent

aquesta proposta i si qualque cosa es mou a la Unió Europea

respecte d’aquesta qüestió és perquè hi ha hagut una gran

mobilització de la societat civil europea a tots els nivells i

també, en aquest cas, a la nostra comunitat.

Per a nosaltres, com ja s’ha indicat, el principal problema

que representa aquest tractat és la subordinació de la sobirania

dels estats a interessos que van molt més enllà del que nosaltres

consideram estrictament una relació comercial, que és sobre el

que hauria d’anar aquest tractat, i per això justament el TTIP

no és un tractat, diguem, a l’ús, perquè es centra justament en

barreres aranzelàries, sinó en barreres no aranzelàries. Per tant,

afecta d’alguna manera decisions polítiques que poden prendre

a un moment donat els estats o les regions.

Un exemple molt concret, fa pocs dies el Consell Insular de

Mallorca va aprovar una moratòria respecte de les grans

superfícies comercials, que si el tractat es dugués endavant amb

els termes de la seva darrera versió, idò, senzillament hagués

estat impossible. D’alguna manera seria un qüestionament de

la sobirania, de la capacitat política d’una institució sobirana

que han elegits els ciutadans i ciutadanes, en aquest cas de

Mallorca, en una qüestió que, en principi, no té d’entrada res a

veure amb les relacions comercials entre una Europa i uns

Estats Units que, per altra banda, un es demana per què

punyetes necessiten un altre acord comercial, quan més de la

meitat del comerç mundial és justament entre Estats Units i

Europa, com si la cosa ja no estigués prou liberalitzada i on

pràcticament els aranzels no existeixen o són molt testimonials.

La segona qüestió, a part del qüestionament de la necessitat

del propi acord i del que representa respecte d’aquesta

subordinació política, serien els riscos que comporta. I dins

aquest capítol de riscos hi ha, com molt bé indicava el company

de Podem, els ISDS, aquests tribunals d’arbitratge internacional

que haurien d’actuar davant conflictes entre, en aquest cas, els

estats i les companyies, diguem, que d’algunes manera, les

grans companyies que es poguessin beneficiar dels aspectes

més liberalitzadors d’aquest tractat. Uns tribunals que no serien

curiosament bidireccionals, és a dir, una gran companyia pot

recórrer una decisió d’un estat que no està d’acord amb una...

o una regió que no està d’acord amb aquella intervenció, amb

aquell benefici, però en canvi els estats o les regions no poden
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recórrer al revés, en contra de... per preservar els interessos,

diguem, de la ciutadania dels seus territoris respectius.

Dins aquest capítol de riscos respecte del que representen

aquests tribunals arbitrals, també destacar la seva naturalesa

privada, que per a mi, d’entrada, representa un gran obstacle a

l’hora de defensar l’interès general, perquè la seva naturalesa

justament és privada. Per tant, qui finança aquests tribunals?

Com s’elegeixen els seus membres? Com prenen les decisions?

Qui els composa? Jo crec que són qüestions que, ara per ara,

amb les versions que hi ha hagut fins ara en el tractat queden

absolutament en l’aire i que poden provocar situacions, en

teoria, de conflicte de competències, el que amagaran realment

seran conflictes clars, jo crec, que d’atac a la sobirania i, com

he dit abans, a la democràcia dels diferents territoris.

Qui parla de riscos parla fins i tot d’autèntiques amenaces,

com el que en aquest aspecte en concret pot representar aquest

principi de cooperació reguladora per la qual, d’alguna manera,

hi hauria d’haver un reconeixement mutu dels estàndards

normatius entre la Unió Europea i els Estats Units. I això afecta

coses molt senzilles com, per exemple, l’etiquetatge de

productes alimentaris com els que consumim cada dia o, per

exemple, a Estats Units no hi ha cap mena de restricció ni de...

ja costa que hi hagi aquí sobre el tema, per exemple, de

l’alimentació transgènica o sobre els cultius transgènics, ja no

diguem, que estan absolutament liberalitzats a Estats Units, en

canvi aquí són pocs, en teoria, els productes que hi ha

autoritzats en agricultura en aquest sentit.

I si volen qualque exemple local, idò, em remet fins i tot a

una qüestió que és un intent que, en aquest cas, trobaria

empara, en cas d’aprovar-se aquest acord, que és, per exemple,

el que va intentar el nostre estimat lobby hoteler de les Illes

Balears fa un parell d’anys, que pràcticament de manera

simultània la que va convèncer al Govern de l’Estat per

modificar la LAU i prohibir d’alguna manera el lloguer turístic,

cosa que també va incorporar la nostra també estimada i

fantàstica Llei del turisme, també pressionaven en aquell

moment el Govern del Sr. Rajoy perquè es pogués aplicar

aquest principi de cooperació desreguladora a les relacions

laborals. És a dir, jo som una gran cadena hotelera mallorquina

o eivissenca, ara mir al Sr. Borràs, perquè també en tenim

d’hoteleres eivissencs, com el Sr. Matutes, tenc la meva cadena

a República Dominicana, jo som una empresa transnacional,

tenc els meus treballadors contractats allà, perquè no els he de

poder dur aquí amb les mateixes condicions laborals. Pràctica,

per altra banda, que també es fa de manera camuflada, però en

aquest cas trobaria una empara legal que jo crec que, com a

societat senzillament democràtica que vol respectar els drets

humans i entre ells el dret al treball, no podríem consentir de

cap de les maneres.

Des d’això, que tendria una gran transcendència, a coses

que també la tendrien com, per exemple, a Estats Units no

existeixen les denominacions d’origen, o sigui, que ja ens

podem oblidar de la sobrassada a Mallorca, formatge maonès

o l’ensaïmada mallorquina, si volen, o el vi de Binissalem. Tot

això com és denominació d’origen, idò, tendirien a la seva

desaparició, en tot cas es convertirien en marques que el

consumidor hauria de valorar. 

També ha assenyalat abans el Sr. Saura, i no hi insistiré, el

tema de l’opacitat en les negociacions. De fet, si s’ha avançat

qualque cosa en aquests darrers mesos ha estat justament per

aquesta pressió popular, que ha obligat que qüestions que eren

absolutament infumables com el fet, també s’ha dit, que no es

deixàs als eurodiputats accedir de manera oberta als documents

de negociació, doncs, han quedat enrere. Vull dir, aquí jo crec

que sí hem de reconèixer algun avanç en la transparència, però

justament fruit de la mobilització popular, i sobretot preocupen

les pressions que hi ha per part de determinats estats que estan

allà en el coll, en el centre i en el motor d’Europa, com és el

cas d’Alemanya i que pinten prou més que nosaltres,

malauradament, en aquesta Unió Europea, que pressionin

perquè una negociació que es podria estendre en el temps,

s’executi, es dugui a terme el més aviat possible, malgrat la

gran oposició social, jo pens que política, institucional, des dels

sindicats, associacions ecologistes i colAlectius de tot tipus que

hi ha a nivell de tota la Unió Europea.

I voldria acabar amb una reflexió per dir de qualque

manera, com a grup volem posar aquesta reflexió damunt la

taula, i és que el darrer que li falta a la Unió Europea en aquests

moments, tal i com està Europea, és una cosa com el TTIP, que

curiosament amb la crisi profunda de tot tipus, econòmica,

política, democràtica, humana diria jo, o d’humanitat en la que

es troba Europa, el TTIP no s’atura, però, en canvi, fins i tot es

torna parlar a Europa d’aixecar fronteres, a la vegada que som

incapaços de resoldre una qüestió com és el tema del drama

dels refugiats i deixam que milers i milers de persones morin en

l’intent d’accés als diferents estats a partir dels països que ens

envolten, o que milers de nins, com s’ha sabut també, les

darreres setmanes hagin desaparegut en aquest traspàs de

fronteres. O s’estigui fins i tot, en nom de la gran política

europea, aniquilant un país com Grècia, que és justament allà

on va néixer el concepte de democràcia, que en teoria hem

defensat o s’ha defensat a Europa durant molt de temps. O que

països també molt simbòlics, de molt de pes, com és el cas de

Gran Bretanya, es plantegi sortir de la Unió Europea en aquests

moments. 

Si ja davant d’això, la nostra reacció o la reacció de qui

comanda a Europa ara, que no és precisament l’esquerra, és

imposar un tractat com aquest, jo crec que ja acabam de

sentenciar la mort de la Unió Europea, i bé, ja supòs que

qualque dia muntarem una altra cosa. Jo crec que si es vol

salvar justament Europa ha de ser fent enrera tractats com

aquests, o almanco aturar les intencions que inicialment té un

tractat com aquest, i reiterar que, justament davant tot això,

davant tot això que els he explicat i que han explicat abans

també el company de Podem, justament les nostres illes, que

som un territori insular, que som a més extremadament

dependents no només en matèria econòmica i financera, de

l’exterior em referesc, en matèria alimentària, energètica, que

som molt poc sobirans en totes aquestes coses i molt

dependents, seríem i som un territori especialment vulnerable

davant acords com el que pugui representar aquest TTIP.

I per tant, seria meravellós que avui pogués sortir d’aquest

Parlament una declaració sobirana, del Parlament sobirà

d’aquesta terra, dient que no al TTIP.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Per a la defensa de la mateixa

proposició per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca

Illes Balears, perdó, MÉS per Menorca, té la paraula l’Hble.

Sra. Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. I com no, jo també vull donar la

benvinguda i les gràcies a l’associació contra el TTIP que avui

ens acompanyen.

Bé, fer la darrera intervenció té que potser repetiré

argumentació, però tot i açò crec que s’ha de fer. Les

intervencions anteriors ja han deixat palesa la incongruència

del moment que vivim. MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca

i Podem hem presentat aquesta PNL contra el TTIP, perquè

l’opacitat amb la qual es negocia aquest tractat, que afectarà la

població mundial en molts aspectes, ens fa ser molt recelosos.

La Unió Europea pretén signar dos acords de llarg abast, un

amb Canadà, fet en anglès. I un amb els Estats Units, TTIP. La

línia oficial és que açò crearà llocs d’ocupació i incrementarà

el creixement econòmic. No obstant això, els que es beneficien

d’aquests acords no és la ciutadania, sinó les grans

corporacions. Com és evident, no han comptat amb la

ciutadania a l’hora de negociar. I ara descriure els punts

fonamentals, que insisteixo, segurament em repetiré.

Arbitratge de diferències inversor-estat. Inversors

estrangers, per exemple empreses de Canadà i Estats Units,

tenen el dret de demandar per danys i perjudicis, si creuen que

han sofert pèrdues a causa de les lleis de la Unió Europea o

dels estats membres. Això pot afectar també lleis concebudes

per defensar el bé comú, com la protecció del medi ambient o

el consumidor. Fins i tot els grups d’empreses estan destinades

a ser incloses durant l’elaboració de noves normes i lleis, en el

cas que els seus interessos comercials poguessin veure’s

afectats. El nom d’aquest: operació regulatòria. Açò significa

que es convida a representants de grans empreses a participar

en els grups d’experts per influir en nous projectes de llei i fins

i tot abans que es discuteixin en els parlaments

democràticament triats. Açò evidentment soscava la

democràcia.

Les grans empreses han tingut i continuen tenint una

excessiva influència en les negociacions secretes relacionades

amb el CETA i el TTIP. Segons declaracions oficials, tan sols

en la fase preparatòria del TTIP es van celebrar 590 reunions

entre la Comissió Europea i representants de grups de pressió,

lobbies. El 92% d’aquestes reunions eren amb els representants

d’empreses, mentre que només en uns pocs casos es van

mantenir converses amb representants d’associacions de

consumidors i de sindicats. Representants de la indústria també

exerceixen influència durant les negociacions. Algunes parts de

projectes de text filtrats a l’opinió pública surten directament

de la ploma dels lobbies d’empreses.

Els drets dels treballadors es veuen amenaçats i els llocs de

feina en moltes indústries es troben en perill. Als Estats Units

tan sols uns pocs drets bàsics dels treballadors estan

reconeguts, només dels 2 dels 8 drets fonamentals del treball de

l’OIT.

En l’agricultura i en les companyies elèctriques la pèrdua

massiva d’ocupació podria ocórrer a causa d’una major

competència vinguda de l’exterior. La liberalització i la

privatització estan destinades a convertir-se en avingudes de

sentit únic. El retorn dels serveis públics, hospitals, o la

recolAlecció de residus en el sector públic es faria més difícil,

o fins i tot impossible a través del CETA i del TTIP, una

vegada que aquests serveis haguessin estat privatitzats. A més,

la Unió Europea i els seus estats membres són pressionats per

permetre tecnologies de risc, tals com el fracking o els

organismes genèticament modificats.

Les normes alimentàries i de protecció del consumidor per

a cosmètics i productes mèdics amenacen amb ser

estandarditzades al mateix nivell que als Estats Units. No

obstant això, el que necessitem són majors estàndards de la

protecció i no una rebaixa dels mateixos, bé sigui per a l’ús de

plaguicides, com per a l’agricultura industrial o les fonts

d’energies renovables. La cooperació reguladora ISDS,

l’arbitratge, ho farien més difícil, o impossible.

Les corporacions volen aprofitar el context actual de crisi

econòmica com a pretext per justificar l’anteposició dels seus

interessos comercials a l’interès general i al bé comú. Una nova

doctrina que proporciona poders a les corporacions com a eines

i garanties legals per protegir les inversions de les empreses

més allà del raonable. I que les corporacions poden també

esgrimir per amagar els seus abusos i males pràctiques. Aquesta

mateixa manera de pensar, en el que tot el que és comerç està

per sobre de qualsevol altre criteri és la mateixa que trobam als

tractats de lliure comerç com el TTIP, el CETA i el TISA.

El 12 d’abril s’aprovarà, o no, en el Parlament Europeu

l’actual text de la directiva de secrets comercials. El

desenvolupament d’aquesta nova doctrina jurídica portaria

amenaces molt greus per als informants que destapin abusos

corporatius i corrupció en detriment del bé comú. I convé

recordar que habitualment són els ciutadans anònims qui fan

aquestes denúncies, pensem per exemple el cas de

Wolkswagen.

Per tant, el CETA i el TTIP volen augmentar el poder de les

multinacionals a costa de la democràcia i el bé comú, sense

tenir en compte les conseqüències que tendrà per a la població

mundial.

Com a Parlament, no podem permetre que només alguns

sectors econòmics i polítics decideixin sobre tota la ciutadania

i crec que hem de fer un posicionament contundent contra

aquest tractat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. S’han presentat set esmenes a la

proposició no de llei en qüestió, de la RGE núm. 2011 a la

2017/16, per part del Grup Parlamentari Socialista.
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Per tal de defensar les esmenes del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Cano, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Em sum a la benvinguda a

la plataforma del TTIP. 

Nosaltres pensam que aquest és un tema que és fonamental

a Europa. Sembla paradoxal que precisament un tema com

aquest estigués exempt del debat polític a unes eleccions

europees i, per tant, nosaltres pensam que hi hauria d’haver més

transparència respecte d’això.

Per créixer, generar llocs de feina i sortir de la crisi, cal

aplicar polítiques que estimulin la demanda, el creixement. Tot

el contrari que ha fet Europa durant aquesta crisi econòmica,

que amb polítiques “austericides” i retalls han deprimit encara

més la demanda i l’economia dels ciutadans i ciutadanes. Un

camí molt diferent del que es va prendre per part de

l’administració d’Obama als Estats Units la qual, en els pitjors

anys de la crisi econòmica, va apostar per inversió pública i

estímul de la demanda. 

Nosaltres pensam que la política comercial és fonamental

per impulsar el creixement d’una regió. Ara bé, aquest comerç

s’ha de desenvolupar en condicions d’igualtat i respectant les

conquestes socials, laborals i dels consumidors. Els europeus

tenim un gran patrimoni, que és el nostre patrimoni de l’estat

del benestar, que hauria de ser patrimoni de la humanitat,

s’hauria de generalitzar aquest estat del benestar, que està ferit

des dels anys setanta, fruit de les polítiques hegemòniques

neoliberals des del “thatcherisme”. Si del que es tracta és de fer

front al gegant asiàtic i competir amb millors condicions, el que

no podem fer és avalar un acord comercial que devaluï els

nostres estàndards de protecció, no podem devaluar encara més

el nostre mercat de treball i no podem devaluar les nostres

conquestes socials.

El Grup Socialista, com tota la família socialdemòcrata

europea, estam a favor dels acords comercials; ara bé, en

relació amb el TTIP no val qualsevol acord, tenim línies

vermelles que no es poden traspassar. Els socialistes tenim una

posició molt clara respecte a no donar suport a cap acord

comercial que rebaixi els estàndards de protecció social,

ambiental, dels drets dels consumidors, drets sindicals, drets

d’associació... El nostre compromís és amb la defensa dels

serveis públics, de l’estat del benestar, de la transparència, del

respecte a la protecció de dades en la intimitat, la regulació dels

mercats i serveis financers, i la protecció de la diversitat i el

sector audiovisual europeu.

No serà fins d’aquí a uns anys quan el Parlament Europeu

s’hagi de pronunciar respecte d’aquest tractat per dir sí o no. En

aquests moments el que el Parlament Europeu és fixar un

posicionament polític que marqui les condicions a l’equip

negociador, que és la Comissió. Les més de 200 esmenes que

es varen presentar el juny de 2015 varen provocar que el text

tornàs a la Comissió, però en qualsevol cas aquest text ha de ser

ratificat en el Parlament. Fent una recerca aquests dies a la

pàgina web de la Comissió Europea he pogut accedir -bé,

tothom pot accedir-hi- als textos de negociació a la Unió

Europea del TTIP. Com s’ha comentat això ha estat fruit de la

mobilització ciutadana i de la pressió, que han generat que hi

hagi una voluntat de més transparència i de més publicitat

d’algunes qüestions de les que s’estan negociant. S’explica que

està previst que l’acord definitiu tengui 24 capítols agrupats en

tres parts: accés al mercat, cooperació reglamentària, normes.

Per afavorir el coneixement de la iniciativa han publicat fitxes

informatives, textos de negociació que s’han donat als

negociadors dels Estats Units, les propostes de la Unió Europea

per al text de les parts 2 i 3 del TTIP que estableixen com volen

que es redacti l’acord final, línia per línia; els documents de la

posició de la Unió Europea, i a més diuen que a mesura que

tenguin més textos els aniran publicant i que el text complet de

l’acord es farà públic una vegada finalitzades les negociacions

amb molta antelació a la seva signatura i ratificació, i posen

també que com a exemple d’acord comercial recent es posa a

disposició el CETA, l’acord de lliure comerç entre la Unió

Europea i Canadà, i que aquest està encara pendent de revisió

jurídica.

Per tant s’ha començat una via de publicitat i d’informació

que entenem que és positiva, i en aquesta línia nosaltres

presentam una sèrie d’esmenes per millorar el sentit de la

proposició no de llei, per defensar precisament aquesta màxima

transparència i informació en tot el procés de negociació,

garantint un debat informat que doni resposta a les

preocupacions ciutadanes, per la qual cosa el Govern haurà de

comparèixer al Congrés dels Diputats després de cada ronda de

negociació per informar sobre l’estat de les negociacions del

TTIP. Una segona proposta, realitzar amb caràcter urgent un

estudi d’impacte global i sectorial del TTIP a Espanya, com

s’ha fet a altres països, i que el Parlament de les Illes Balears en

aquest cas no es posicioni d’una manera tan taxativa rebutjant

d’una manera preventiva un text que encara és objecte de

discussió, de negociació i que pot ser modificat, però sí

demanar que es garanteixi la total exclusió de la negociació

dels serveis públics d’interès generals com l’aigua, la salut,

l’educació i els serveis d’interès econòmic generals. Jo crec que

es pot fer una postura política per part d’aquest parlament

rebutjant el TTIP en el cas que no es respecti tota una sèrie de

línies vermelles que no salvaguardin les conquestes dels

ciutadans i les ciutadanes europeus, en particular de les Illes

Balears, els drets laborals, drets socials, el que és el nostre

patrimoni de l’estat del benestar.

Compartiríem els punts 4, 5 i 6, i proposam també una

addició de quatre nous punts. El 6 bis seria garantir la

ratificació i implementació per part dels Estats Units de les

normes laborals de l’Organització Internacional del Treball;

volem que es garanteixin per part dels Estats Units la plena

ratificació, l’aplicació i l’execució efectiva de les vuit

convencions fonamentals de l’Organització Internacional del

Treball; l’Agenda del treball decent de l’OIT, els acords

internacionals fonamentals en matèria ambiental, a més

d’incloure normes de responsabilitat social a les empreses.

Una altra esmena faria referència a les clàusules ISDS. Els

socialistes rebutjam l’arbitratge privat, i el que proposam, i de

fet és el que s’ha proposat al comitè negociador i el que s’ha

aprovat a nivell europeu, és un tribunal d’arbitratge públic amb

jutges de carrera. Un sistema privat entenem que seria
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totalment corporativista, que per defecte resoldria sempre en

benefici de les empreses en contra dels estats; hi ha

antecedents, a dia d’avui hi ha més de 560 litigis d’aquest tipus

a nivell internacional, amb nombrosos exemples on acaben

vencent precisament aquestes empreses privades, com ha

ocorregut a Austràlia amb les indústries tabaqueres, i per tant

això donaria més garanties jurídiques als estats, amb un tribunal

internacional d’inversió públic, que estigués sotmès a principis

i controls democràtics, amb jutges de carrera triats

públicament, amb processos transparents, audiències públiques,

i a través d’un sistema d’apelAlació que asseguràs la

consistència de les decisions i el respecte a la jurisdicció dels

tribunals de la Unió Europea i dels seus estat membres, on els

inversors estrangers no tenguessin cap tipus de privilegi. Per

tant crec que és una passa quantitativa molt important garantir

que aquests tribunals d’arbitratge siguin públics i amb aquestes

garanties.

Una altra esmena, per garantir la protecció de dades

personals. I, la darrera, crear..., instar el Govern de les Illes

Balears a crear una comissió d’estudis sobre l’afectació del

TTIP en diferents matèries -laboral, sanitària, social, ambiental,

de protecció dels consumidors, a l’àmbit educatiu, de cultura-

per garantir aquesta transparència i sobretot per defensar els

ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears respecte de les

seves conquestes socials i democràtiques.

El nostre plantejament delimita tot un seguit de línies

vermelles i garanties per a l’estat de benestar europeu. La línia

que segueix el Grup Socialista aquí és la línia del Partit

Socialista Europeu. Nosaltres pensam que no entrar a debatre

lleis, tractats o mantenir esmenes a la totalitat des de postures

maximalistes respecte del tractat internacional el que implicarà

és que després, en temes socials, laborals o ecològics, al final

siguin modelats per les majories conservadores i d’ideologia

neoliberal, que tenen aquesta majoria a l’eurocambra, com bé

sabran. Una esmena a la totalitat pot estar molt bé a nivell

ideològic o des d’un plantejament polític filosòfic, però a la

pràctica situar-se fora de qualsevol tipus de negociació, negar-

se a debatre i a consensuar, és donar via lliure a aquestes

pretensions neoliberalitzadores del tractat comercial.

Comerç, n’hi ha hagut sempre, n’hi haurà sempre, i del que

es tracta és que des dels nostres plantejaments el comerç estigui

al servei dels ciutadans, dels estats, i no al revés, i que se

salvaguardin aquests drets. El camí és tornar a embridar el

capitalisme global, tornar a les regulacions internacionals;

apartar-nos de les negociacions és apartar-nos d’aquest camí.

Les aportacions que present aquí són les aportacions que s’han

fet des de l’eurogrup socialista per fixar les postures als

negociadors del TTIP. Pens que això és més efectiu per garantir

els drets dels europeus que enrocar-se en determinades postures

de màxims que després provocarien una votació en bloc de la

dreta, per tant corró, i estaríem parlant d’un marc de discussió

totalment diferent. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano. En torn de fixació de posicions,

pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Riera per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Des del Partit

Popular nosaltres, des del grup parlamentari, pensam que el

tractat de comerç i inversió conegut com TTIP és interessant i

beneficiós tant a Europa i Espanya com a les Balears, tant des

d’un punt de vista econòmic com polític. Econòmicament,

perquè una major integració econòmica amb Estats Units ens

farà més forts, ens ajudarà a créixer, i ens ajudarà a crear milers

de llocs de feina. Pensin que les dues àrees econòmiques sumen

quasi un 50% del producte interior brut mundial, amb un 30%

del comerç internacional de manufactures i un 40% del comerç

de serveis, que aquest tractat preveu eliminar barreres

aranzelàries i no aranzelàries perquè sigui més fàcil comprar i

vendre productes i serveis.

Els aranzels a dia d’avui ja són baixos, un 4% de mitjana,

però la seva supressió farà que hi hagi més beneficis i, sobretot,

l’eliminació de barreres no aranzelàries harmonitzant-ne la

regulació afavorirà encara més les inversions, el comerç i la

creació de llocs de feina.

Davant totes les manifestacions o explicacions que s’han

donat també vull recordar que també és bo saber que alguns

estudis calculen que el producte interior brut de la Unió

Europea podria augmentar en uns 120 milions d’euros, el que

serien aproximadament 545 euros per família, i crec que també

és una reflexió interessant.

Molt important trobam el TTIP de cara a les empreses de

Balears, que també s’ha parlat d’això, perquè és una gran

oportunitat, ja que moltes petites i mitjanes empreses exporten

o fins i tot, a partir d’ara, amb aquest tractat podran exportar als

Estats Units amb més facilitat i per tant, és una oportunitat de

crear llocs de feina i una oportunitat social, sobretot per al

sector tèxtil, calçat, vehicles i conserves, precisament perquè

tenen els aranzels a dia d’avui més elevats.

També volem fer la reflexió que després de vuit mesos en

què hem sentit que la situació econòmica comercial per a les

empreses, industrial és greu a Balears, que s’ha instat el Govern

perquè faci un pla industrial i de comerç perquè en aquesta

matèria encara no s’ha avançat, que se l’ha instat que es creïn

més llocs de feina i a afavorir noves empreses, en què només

hem sentit parlar de tancament, d’ERO, del cas Bimbo, casos

a Menorca, Kalise, Silueta, les iniciatives han estat dos decrets

llei que generen inseguretat jurídica i efectes negatius a les

empreses balears, això, aquesta posició en contra, és tornar fer

una tercera iniciativa que en lloc de donar suport al nostre teixit

comercial o empresarial el perjudicaria greument.

Per altra banda, a nivell polític i social pensam que és un

tractat necessari, compartim a nivell europeu i amb Amèrica,

amb Estats Units en concret, la defensa d’uns principis i uns

valors comuns que es debilitarien si no fóssim capaços de

construir ponts amb Estats Units i la Unió Europea i ajudar-nos

mútuament.

Després, en relació amb alguns del mites que s’han dit o

algunes de les afirmacions que s’han dit, vull aprofitar aquest

torn que tenim com a Grup Parlamentari Popular, per

manifestar-nos, per aclarir algunes coses en relació amb el
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tractat del TTIP. Per una banda, en relació amb la normativa

europea, la normativa que hi hagi ara a Espanya a nivell de

comerç, a nivell d’empreses, hem de destacar que el TTIP no

superarà les lleis europees precisament perquè no pot ni

derogar ni anulAlar la legislació europea, sinó que aquesta

normativa s’ha d’aprovar i per tant s’ha de derogar per les

institucions que en són competents, per tant, no es veuran

afectades en principi aquesta legislació europea.

Per altra banda, en relació amb el secretisme que s’ha

manifestat en relació amb les negociacions, hem de dir que és

ver que quan es fan negociacions -i això ho deuen saber els

senyors que formen part del govern del pacte- es requereix una

certa confidencialitat a l’hora de fer les reunions, a l’hora de

parlar, a l’hora de deliberar, una certa confiança, però després

s’han anat fent al TTIP i es van fent, igual que fa el Govern del

pacte amb els seus acords, supòs, aquelles reunions

informatives que es van demanant a nivell de Parlament

Europeu, amb els grups d’interès s’han fet o amb la societat

civil o fins i tot a nivell de la web del Parlament Europeu es va

penjant aquella informació, a mesura que es van tancant,

evidentment, els acords.

De vegades -i ho saben també els senyors dels diferents

grups parlamentaris que donen suport al pacte-, no és fàcil

trobar el punt d’equilibri entre la negociació i l’acord, per

exemple sense anar més enfora i sense estendre’m, vull

recordar les negociacions, i en un tema que afecta tant a nivell

comercial o empresarial o turístic a Balears, com és el tema de

l’ecotaxa.

Un altre mite que s’ha fet i és el tema del risc per als serveis

públics, no hi ha risc als serveis públics, perquè precisament els

serveis públics estan exclosos del marc de les negociacions al

TTIP, per tant, no hi ha risc per als municipis europeus i la seva

decisió en llibertat en la gestió d’aquests serveis públics.

En relació amb els estàndards o nivells de protecció al

consumidor, al medi ambient o a la salut, que també són temes

que han sortit. Hi ha un elevat nivell de protecció a Europa que

no és negociable, tampoc no forma part de les negociacions i

també a Estats Units hi ha un elevat nivell de protecció per als

seus consumidors, per al seu medi ambient i per a la salut. Per

tant, del que es tracta no és deixar de costat aquests estàndards

de protecció, sinó de trobar punts de coincidència i evitar

barreres innecessàries conservant les dues parts el dret a regular

aquestes matèries i aquesta protecció com considerin

convenient.

Per altra banda, no s’hauran d’importar, no hi ha cap

obligació d’importar ni productes clonats, ni hormonats ni

modificats genèticament, això tampoc, per tant, no és un perill.

Sí s’eliminaran duplicitats en inspeccions, duplicitats en

etiquetatge, duplicitats en marca i senyalització de productes o

duplicitats en estudis i per tant, duplicitats de despeses. 

Per tant, nosaltres votam en contra i ens manifestam en

contra d’aquesta proposició, a favor del TTIP, a favor del

nostre comerç, de les nostres empreses i del progrés, per tant,

econòmic i social a Balears.

Finalment, en relació amb les esmenes, les votarem també

en contra, no hi estam d’acord per les següents raons: per una

part, en relació amb l’esmena que fa referència a les

negociacions, si marcar el ritme de les negociacions, és el que

deia abans, són els negociadors i ho saben els membres dels

grups polítics que formen part del pacte, són els negociadors

que han de dir el temps de la negociació, que marquen la

deliberació, les hores que necessiten i després reten compte

dels acords, a mesura a què es va arribant a aquests acords, si

no, no podrien ser vàlides ni tendrien efecte aquestes reunions

de confidencialitat per poder analitzar els temes o els punts que

tenen en comú.

No crec, per tant, que tampoc els partits dels canvi

considerin convenient aquesta necessitat de marcar les pautes,

els negociadors marquen les pautes de la seva negociació i

després van donant informació d’aquests acords als quals

s’arriben a mesura que es van tancant o poden ser visibles

perquè ja tenen uns efectes i unes conseqüències.

Quant a la protecció de dades, ja té la seva pròpia normativa

i la normativa especial prima damunt la normativa general, és

un principi de dret; igual passa a nivell de la normativa laboral.

Per tant, consideram innecessari entrar a pronunciar-nos en

unes actuacions que formen part d’una normativa específica

que ja ve regulada..

En relació amb la resta d’esmenes també ens hi pronunciam

en contra, perquè les consideram inapropiades o innecessàries

i generen alarma social i econòmica i generen regrés en lloc de

progrés.

Per tant, i per tancar, el Grup Parlamentari Popular es

manifesta en contra d’aquesta proposició, a favor del tractat

TTIP, a favor per tant del progrés i a favor dels beneficis que

comportarà per a la Unió Europa i Estats Units, per les nostres

empreses a nivell nacional, però sobretot per al comerç i les

petites i mitjanes empreses a nivell de Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Benvinguda la plataforma.

Bé, crec que és un tema molt delicat i, com s’ha dit, per

ventura no tenim molta influència a nivell europeu, però sí que

està clar que tota aquesta negociació crea molts de dubtes i crec

que és important que, si és tan bo com ara mateix des del Grup

Parlamentari Popular s’ha dit, hi hauria d’haver més

transparència en les accions que es van fent, en les diferents

reunions i que es fessin públics els acords i es pogués dir

exactament què es vol fer.

Veim que hi ha una opacitat en aquestes reunions, tant

d’Europa com d’Estats Units, i pel que es preveu no es volen
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fer referèndums a la Unió Europea, per veure si és important o

si és bo per a la Unió Europea aquest tractat.

Hem vist que per part de l’Estat hi hauria uns aspectes de

risc essencials com podria ser la difuminació absoluta dins el

marc d’aquest tractat i una eventual impossibilitat d’aplicar

polítiques diferents a les anunciades una vegada aprovat aquest

tractat.

Té uns riscs per a la ciutadania europea, segons hem llegit,

com una pèrdua de drets laborals, una limitació dels drets de

representació colAlectiva dels treballadors, un oblit del principi

de precaució en matèria d’estàndards tècnics i normalització

industrial, una privatització de serveis públics, uns riscs de

rebaixa salarial.

Crec que hi ha molts de temes a tenir en compte i des d’El

Pi creim..., i ja no parlam dels estats, sinó que creim en les

diferents autonomies i especialment en la nostra, en el nostre

teixit industrial i empresarial i en l’estat de benestar en el sentit

ampli de la paraula.

Per tant, com que no veim clar com està el tema, el procés

de negociació, sí que demanaríem inicialment la votació

separada.

Els punts 1, 2 i 5 els votaríem a favor, perquè estam d’acord

que els acords que ja estan tancats han de ser públics, i que el

Govern de l’Estat, en cap cas, no ha de ratificar un tractat que

comporti una rebaixa als drets laborals o socials, una cessió de

sobirania o de risc mediambientals sanitaris o de seguretat per

als consumidors, amb això estam totalment d’acord.

També amb el punt 6, perquè és evident que s’ha de donar

trasllat a les diferents administracions.

Ens abstendríem, però, en els punts 3 i 4, perquè les

negociacions, com molt bé s’ha dit, no estan tancades ni estan

a punt de tancar-se, i pensam que informar cada vegada de la

ronda de negociacions dels temes tractats no és operatiu. Per

tant, preferim conèixer les dades en la seva totalitat abans de

posicionar-nos i després si s’hagués de fer un monogràfic, un

ple monogràfic, on es fes feina i s’explicàs exactament com

està el tema, ja es faria. 

Això dic que és principi perquè esperam a veure les

esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista, com

es tracten i després ja tancaria a veure com votam.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Tur, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bon dia de nou. Bé, el que està clar és

que l’abast d’aquest tractat és immens, valgui la redundància,

immens geogràficament i immens en tots els sentits per la gran

repercussió que pot tenir respecte d’un àmbit importantíssim de

la legislació europea i dels drets dels ciutadans de la comunitat

europea.

Estic absolutament d’acord i subscric les esmenes

presentades i també el contingut de la iniciativa presentada, en

aquest cas, per MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, i

entenc... -i Podem, perdó-, i entenc que és importantíssim que

aquest parlament tengui un pronunciament clar respecte

d’aquesta qüestió i em sembla, a més, molt interessant i molt

necessari que aquesta qüestió se sotmeti a debat en el Ple del

Parlament de les Illes Balears, per la magnitud i transcendència

que evidentment té. I sobretot també perquè el fet que aquestes

negociacions es produeixin sobretot a l’àmbit de la Unió

Europea fa molt difícil fer un seguiment detallat i puntual. Per

tant, crec que contribuirà que el puguem fer i que tots els grups

parlamentaris puguin tenir la participació deguda.

Dit això, i no entraré a parlar més de les possibles

repercussions, sí em crida sobtosament l’atenció que el Partit

Popular pugui emprar tantíssima vehemència en la defensa

d’aquest tractat, tanta vehemència com si fos el propi Partit

Popular que hagués tengut la idea original de negociar amb els

Estats Units per poder-lo implementar, i que, tenint en compte

l’exposició de motius que han fet els diferents grups

parlamentaris, el Partit Popular no tengui un poquet d’objecció

a l’hora de defensar-ho amb tanta vehemència, com a mínim

reservar-se el dubte sobre algunes de les qüestions que aquí

s’han plantejat. Per tant, això em fa pensar que una vegada més

treuen el manual del Partit Popular, van a l’apartat on diu

“defensa del TTIP” i ens llegeix tota la tirallonga, tota la

lletania d’articles a favor, amb una defensa acèrrima del

capitalisme, que francament té...bé, de fet no té res a veure amb

tots els aspectes que s’han plantejat en aquest debat.

Això que tot val si és per al creixement econòmic, Sra.

Riera, realment em preocupa, per part seva, em preocupa i

molt. No fa menció de cap dels elements de la proposta que

s’han posat en el debat per part de la ciutadania, un tractat que

té una contestació social i per part d’entitats sense ànim de

lucre i per part d’associacions comercials i per part d’un gran

nombre de la població, i vostès ignoren absolutament totes

aquestes qüestions. Em sembla difícil entendre com poden

aferrar-se amb tanta força a la defensa d’aquest tractat.

Després, ens parla dels valors que ens uneixen amb Estats

Units, no sé a quins valors es refereix vostè, Sra. Riera, als

valors de tenir un arma dins casa? Vol també... vol també... no

sé, Sra. Riera, vostè tendrà oportunitat d’explicar-nos-ho, no sé

si vol..., vol que també aquest tractat...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyora...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Si em deixa acabar, per favor.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, li agrairia que no es dirigeixi directament a una

diputada...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

... per no obrir un debat.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Partit Popular. Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Partit Popular. Entenc que si ens uneixen tants de valors

amb els Estats Units, amb els nostres estimats germans nord-

americans, el que hem de fer també és incloure dins aquest

tractat una disposició que permeti també que els ciutadans de

la Unió Europea puguin tenir un arma a casa seva i així tots...

Espanya també creixerà, perquè evidentment podrà exportar

moltes armes, podrà vendre-les també dins l’Estat espanyol,

Espanya tendrà un PIB millor i tots serem més rics i les

famílies no guanyaran una mitjana de 500 mes, sinó que

probablement serà de mil euros mes. Serem tots molt més

feliços, senyors del Partit Popular.

La veritat és que em sembla ridícula la seva defensa

respecte d’aquest tractat. Puc entendre les seves postures

liberalistes i capitalistes, les puc entendre, tot i que no les

comparteixi, però la veritat és que crec que els arguments que

ens han donat haurien d’haver obtingut, haurien d’haver

comptat amb alguna reserva respecte dels aspectes que s’han

posat sobre aquesta taula.

I bàsicament vull fer referència també a un aspecte que

vostè ha dit, vostè ha dit, “no hi haurà obligació d’importar”.

Clar que no hi haurà obligació d’importar, però és clar, si els

productes nord-americans són més competitius, el seu cos de

producció és més baix, les facilitats per importar-los... per

exportar-los a Europa creixen, serà molt més fàcil que

qualsevol consumidor opti per comprar productes nord-

americans per sobre dels productes fets aquí, fets a l’àmbit

local o fets dins l’àmbit de la Unió Europea. Per tant, és clar,

no hi ha obligació d’importat, no, cap ni una, cap ni una; però

vaja, és de lògica, i no fa falta ser molt intelAligent per entendre

que quan prenem una decisió de compra, generalment el preu

és un factor decisiu i, per tant, és molt fàcil que els productes

importats d’Estats Units tenguin una preferència per als

consumidors respecte dels produïts a l’àmbit de la Unió

Europea, no en tots els casos, però sí en molts dels casos.

Bé, res més a dir, simplement convidaria al Partit Popular

que també presenti una esmena d’addició a favor del TTIP,

però que faci referència també a la importació d’armes que crec

que serà molt interessant per a tots els residents de les Illes

Balears i per a tots els habitants de la Unió Europea. Tots

serem més rics i més feliços.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Procedeix ara la suspensió de la sessió

per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana als

grups proposants si volen la suspensió o si podem continuar.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Suspenem, suspenem deu minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió, i per tant amb intervenció dels grups

proposants per fixar la posició i assenyalar si accepten o no les

esmenes; igualment si acceptem o no, ja que ho ha proposat la

portaveu del Grup Parlamentari El Pi, la votació separada.

Té la paraula, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears el

Sr. Saura, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aniré contestant als

diferents grups parlamentaris. Quant al Partit Socialista,

nosaltres pensam que l’estratègia millor perquè aquest tractat

no es dugui a terme és declarar totes les regions, o com més

regions possibles, anti TTIP, millor.  Pensam que la tasca de

contenció que es pot fer al Parlament Europeu des de grups

socials demòcrates és bastant limitada, i mentrestant el que

podem fer és declarar diferents zones i territoris anti TTIP i així

tindrem més força, igual que la força que podem tenir al carrer

quan, com he dit abans, surten 150.000 persones a Berlín al

carrer, i la Unió Europea, el Parlament Europeu veu que hi ha

una contestació social contra aquest tractat tan secret i tan

ofensiu per a tots els drets socials, laborals, i tot el que hem

parlat.

Pensam, per altra banda, contestant al Partit Popular, que se

sempre es parla de gran oportunitat quan el neoliberalisme vol

fer una passa més i colpejar els drets laborals, els drets socials

i tot el que han fet els nostres avis, els nostres pares, a favor de

tots aquests drets, i clar, a mi sempre em sorgeix una pregunta:

de què serien capaces les forces neoliberals si no hi hagués cap

oposició, si no hi hagués cap contestació al carrer? Aquest

tractat no és una gran oportunitat, no crearà llocs de feina; el

que farà és donar tot el poder a les empreses, és una passa més

del projecte neoliberal que ja està implantat totalment als Estats

Units i que ara dóna una passa més per ser també a la Unió

Europea i a altres països, amb altres tractats que ja hem

comentat abans. No beneficiarà les petites i mitjanes empreses,

perquè quan les empreses són molt grans són molt competitives

i no hi ha manera que una petita i mitjana empresa pugui

veure’s beneficiada per aquest tractat.
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Com ha dit la companya de Gent per Formentera està clar

que el que consideram valors comuns, el Partit Popular i partits

com Podem no és el mateix els valors comuns que nosaltres

defensam, que són els de la fraternitat, els valors humanistes,

i els que proposen més drets i manco privilegis; els valors

comuns que defensa el Partit Popular, tant aquí com el Partit

Popular europeu, són el capitalisme salvatge, l’individualisme

i una Europa amb manco drets socials i amb manco drets

laborals. Em crida l’atenció que s’hagi presentat una proposició

no de llei sobre transparència just abans d’això, però que

s’entengui que totes aquestes negociacions han de ser totalment

secretes, i que això està bé. Per què no feim un debat públic i

explicam a tota la gent tot el que suposaran aquests tractats? Jo

no puc entendre que es presenti una PNL sobre transparència

i que després es digui que els secrets d’estat i que els secrets en

les negociacions estan bé.

Sobre el tema dels serveis, clar que hi ha risc per als serveis

públics; de fet el que fa el TISA és dir que has de fer una

publicitat molt ampla dels concursos i no donar prioritat a

empreses que puguin ser d’aquí, perquè si no estàs fallant al

lliure mercat. Clar, si les empreses grans tenen molta més

oportunitat d’accedir als mercats es faran amb els serveis

públics que són de tots i totes. Podria donar-se el cas d’una

empresa nord-americana o xinesa que dirigís el servei públic de

salut de les Illes Balears. 

No és aquest tractat favorable al progrés econòmic, només

és favorable al progrés econòmic d’uns quants, i fa d’alguna

manera palesa aquesta acumulació per despossessió que s’està

duent a terme a tot el món i que ara es vol dur a terme a la Unió

Europea. Els recoman que llegeixin David Harvey, que parla

molt d’aquest concepte. 

Per altra banda el que crea alarma social no és la

contestació a aquest tractat; el que crea alarma social és l’atac

que suposa aquest tractat en si. 

Per contestar a El Pi, és veritat que aquest tractat comporta

molts de riscs i amenaces. Estic molt content que puguin donar

suport a alguns punts d’aquesta proposició no de llei, crec que

és el que ha de fer un partit regionalista que defensa els

interessos de les Illes Balears. 

I per acabar amb Gent per Formentera, aquest tractat

evidentment l’abast és immens i crec que tot el que facem és

poc per lluitar contra aquestes forces neoliberals que intenten

campar a sus anchas aquí també. I, com he dit abans, el dubte

que tenia jo escoltant el PP era precisament que em pareixia

molt estrany que defensassin una PNL sobre transparència i que

després diguessin que els secrets a vegades estan bé, però

valoro positivament la seva intervenció, també, i el seu suport

a aquesta proposició no de llei. 

Ara el meu company David Abril explicarà quines esmenes

s’accepten.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Saura. En el mateix torn de fixació de posició

i per assenyalar si s’accepten les esmenes, pel Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Abril

per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No respondré al Grup Popular perquè ja ho ha fet..., que ha

estat l’únic grup que ha discrepat clarament del contingut de la

iniciativa, perquè podria dir allò de vos comprenc però no ho

puc compartir, perquè evidentment les paraules de la Sra. Riera

han estat tota una declaració ideològica que de cap manera hi

podem coincidir, per allò que l’economia va tota sola i els

estats han d’intervenir el menys possible, llevat de quan hem de

salvar els bancs, no?

Quant a com quedaria -a veure si no ens embullam- el text

amb les esmenes, finalment -llavors ho podem veure amb el

lletrat perquè quedi tot ben reflectit- quedaria finalment una

proposició amb deu punts, sumant les esmenes del Grup

Socialista. Els punts 1 i 2 quedarien substituïts pel text següent:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a

defensar la màxima transparència i informació en tot el procés

de negociacions, garantint un debat informat capaç de donar

resposta a les preocupacions ciutadanes, per la qual cosa el

Govern haurà de comparèixer al Congrés després de cada ronda

de negociació per informar sobre l’estat de les negociacions del

TTIP, així com del TISA i del CETA”; aquest seria el punt 1

una vegada transaccionat.

El punt 3, que passaria a ser el punt 2, també es

transacciona de la següent manera: “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern a declarar les Illes Balears territori

contra l’aplicació del TTIP mentre no hi hagi transparència i no

es garanteixin els drets laborals, socials, sanitaris, culturals,

educatius, ambientals i de protecció dels consumidors.”

Els punts 4, 5 i 6 quedarien talment però passarien a ser 3,

4 i 5. I després les esmenes del Grup Socialista -però ara no

tenc els números de referència- quedarien així: el punt número

6 de la proposició no de llei seria: “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern d’Espanya a realitzar amb caràcter

urgent un estudi independent d’impacte global i sectorial del

TTIP al nostre país, com s’ha fet a altres països europeus”, per

tant aquest seria un nou punt 6. Hi hauria un nou punt 7 que

seria: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d’Espanya perquè el Govern garanteixi la total exclusió de la

negociació dels serveis públics d’interès general, com l’aigua,

la salut i l’educació, actuals i futurs, i dels serveis d’interès

econòmic general, independentment que es financin de manera

pública o privada”. El punt 8 diria: “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern d’Espanya a garantir la ratificació i la

implementació efectiva per part dels Estats Units de totes les

normes laborals essencials de l’OIT, Organització Internacional

del Treball, i que aquests drets laborals prevalguin en tot

l’acord subjectes a una clàusula de resolució de controvèrsies

de caràcter obligatori supervisada per la societat civil i els

sindicats”. 

L’esmena sobre els ISDS, sobre els tribunals d’arbitratge,

no l’acceptaríem. I sí que quedarien dos punts encara pendents,

el punt número 9, que diria: “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern d’Espanya a garantir que s’inclogui una

clàusula específica sobre la protecció de les dades personals”.
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I el punt número 10: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a crear una comissió d’estudi sobre

l’afectació del TTIP a les Illes Balears en matèria laboral,

sanitària, social, ambiental i de protecció dels consumidors”.

I si vol el lletrat ara..., després li traslladam tot aquest text.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Abril. Per part del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula la Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. Re, només vull agrair el suport obtingut

i la voluntat d’arribar a un acord, i remarcar que la crisi que

estam vivint -ja ho hem dit diverses vegades- és sistèmica, i que

aquest capitalisme salvatge és el que ens ha portat fins aquí. I

què és, si no, el TTIP més que l’exacerbació màxima d’aquest

capitalisme que tan de mal ens ha fet?

Vull afegir també que les crisis poden ser útils si aprenem

alguna cosa, i aprovar el TTIP voldria dir que no hem après re

de re. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara donaria la paraula al Grup

Parlamentari El Pi, a la Sra. Sureda, perquè havia demanat la

votació separada i havia fet expressament separació... o havia

manifestat l’abstenció als punts 3 i 4. El 4 es manté amb la

mateixa redacció però com a número 3; en canvi el 3 passa a

ser el número 2, amb una nova redacció. Per tant, si pot...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Amb la nova redacció acceptarem el

punt 2. I sí que demanarem votació separada per al punt 3. La

resta els podem votar tots de manera conjunta. Gràcies.

LA SRA. CANO I JUAN:

Disculpi’m, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cano, no vol fer ús per retirar alguna esmena o per...?

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò, aclarida la solAlicitud de votació separada, dels

deu punts faríem una votació conjunta dels punts 1, 2, 4, 5, 6,

7, 8, 9 i 10 amb la redacció esmentada pel diputat Sr. Abril, i

separadament votaríem el punt 3. És així correcte, tots els grups

estan..., i el proposant? Molt bé, idò passam a votació.

Acabat el debat, passam a la votació de la Proposició no de

llei RGE núm. 7081/15, i votarem en primer lloc els punts, tal

com s’han fet arribar a la Mesa: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 de la

proposició.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

Per tant aquests punts queden aprovats per 9 vots a favor i

3 en contra.

I ara passam a la votació del punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat el punt 3 amb 7 vots a favor, 3 en contra i 1

abstenció.

Per tant queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.

7081/15.

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