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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió

d’avui. En primer lloc, demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, Sr. President. Sílvia Cano substitueix Bel Oliver.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les

següents proposicions no de llei, RGE núm. 9250/16, del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a anuncis

discriminatoris, i RGE núm. 10366/16, dels Grups

Parlamentaris MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, MÉS

per Menorca i Mixt, relativa al rebuig al TTIP i altres acords

internacionals de comerç i inversions similars, com el CETA i

el TISA. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 9250/16, presentada

pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a

anuncis discriminatoris.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 9250/16. Per defensar-la té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, duim aquí aquesta proposició no

de llei perquè pensam que el tema dels anuncis discriminatoris

i sobretot per raons d’edat en aquests moments s’han fet,

diguem, un costum i un fet quasi diríem d’impunitat, en el sentit

que cada dia veiem a les pàgines dels diaris i a les pàgines

d’oferta de feina, idò, ofertes de feina on precisament, sense

cap justificació, es demanen condicions d’edat que són

injustificables.

Per això, tenint en compte que la crisi econòmica que ha

afectat moltíssima gent i ha privat molta gent de la seva feina,

aquest colAlectiu de majors de 45 anys precisament és un

colAlectiu dels més afectats per aquestes tessitures en el qual

aquests símptomes de recuperació precisament són als que més

costa recuperar, i creiem que, a més, són els que pateixen més

l’atur de llarga durada; és a dir que aquesta falta de feina es

converteix de cada vegada amb més intensitat, es cronifica i

que, per tant, tenen més dificultats per accedir al mercat de

treball, quasi quasi, diguem, com si fossin exclosos de forma

deliberada tant, a vegades, per l’administració com a vegades

també pel mercat de treball, perquè moltes empreses

prefereixen pagar sous més precaris a gent jove i de qualque

manera dificulta el seu accés i no es valora en cap moment

l’experiència.

Creiem que les administracions han de fer tot el possible per

fer complir la normativa, la normativa de l’Estatut del

Treballador que, precisament, protegeix totes les persones, que

no es puguin discriminar per raons d’edat i d’altres qüestions,

sexe, etc., però aquesta és important. Després també que es faci

complir la directiva europea que precisament per raons laborals

que no hi hagi discriminació laboral en el treball.

Aquestes serien bàsicament el que ens ha conduït avui aquí

a fer aquesta proposició no de llei. Entenem que sí, que a nivell

normatiu està prohibit a l’Estat espanyol aquesta discriminació

per raons d’edat sobretot, altres discriminacions, però sobretot

aquesta de forma significativa, però després no es fa un

seguiment ni es fa una tasca intensiva per dur a terme que

aquesta impunitat, com ja he dit, que la gent que incompleix de

qualque manera amb aquestes ofertes de treball incompleix

aquests drets, inculca aquests drets de tots els treballadors, no

es fa res o es fa poca cosa precisament per contrarestar aquests

atacs i aquesta discriminació.

Creiem que en això hi hauria d’haver una tasca important de

colAlaboració entre totes les administracions implicades.

Entenem que el Govern ha posat en marxa moltes polítiques

actives per fer front a tots els colAlectius més afectats per

qüestions de feina com són els joves i aquests majors de 45

anys, però és insuficient i avui en dia és habitual, tant a la xarxa

com a la premsa escrita, trobar aquests anuncis que se busca

cocinero joven, máximo 30 años, con experiencia. Mozo de

almacén, media jornada, edad entre 20 y 40 años, etc.

Per això MÉS per Mallorca creiem important que aquest

colAlectiu, aquest parlament i tots els grups parlamentaris que

som en aquesta cambra facem aquest gest de donar suport a

aquests colAlectius que es troben discriminats, sobretot en

aquest cas, nosaltres volem fer incidència en aquest colAlectiu

de majors de 45 anys, que són, precisament, els més afectats

per aquestes discriminacions per raó d’edat, i precisament per

això la nostra proposta és instar la Inspecció de Treball que

realment faci retirar, faci una tasca de retirar aquests anuncis

discriminatoris d’ofertes laborals, així com sancionar les

empreses que incompleixen la normativa, en aquest cas, de

discriminació, tant la normativa europea com la normativa

estatal, i, per tant, també, instar el Govern, dins l’àmbit de les

seves competències, i tots els agents socials que fan feina en

temes de treball, a vetllar perquè el compliment d’aquesta

normativa es faci complir.

Creiem important, que en aquesta tasca ens impliquem tots

i que seria satisfactori que tots els grups d’aquesta cambra

donassin suport a aquesta proposició no de llei.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. En el torn de fixació de posicions

pel Grup Parlamentari...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, perdó. S’han presentat dues esmenes per part del Grup

Parlamentari Socialista, les RGE núm. 14323/16 i 14324/16.

Per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula l’Hble. Sra.

Elena Baquero.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609250
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201614323
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201614324
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LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bé, primer de tot dir que les esmenes són d’addició, no són

de modificació, crec que hi ha hagut un error aquí. A part, bé,

parlant de la seva PNL, nosaltres estam d’acord amb tot i la

subscrivim completament, el que passa és que l’hem aprofitada,

així no en fem una altra, supòs que ens ho permet, per incloure

la discriminació per motius de gènere i per qualssevol altres

tipus. Tots sabem les diferències salarials que hi ha entre els

sous dels homes i de les dones, fins i tot amb mateixes

categories, això és molt sabut. 

I també ara m’agradaria, hi ha un altre colAlectiu que també

està molt discriminat, és el colAlectiu homosexual. Això va ser...

és un exemple del contrari, de l’empresa que posa, que fa un

anunci intentant colAlaborar amb la integració d’aquest

colAlectiu i la societat civil es revolta, bé, una part ínfima de la

societat civil, això és una notícia del diari, “Los ultracatólicos

lanzan una campaña homófoba contra los restaurantes VIP

por publicitarse con una pareja gay”. Aquests restaurants van

anunciar la seva... un tipus de menjar, un menú, i la imatge era

una parella d’homosexuals amb un fillet. Aquest colAlectiu,

aquesta plataforma va iniciar un procés de recollida de firmes

perquè, entre d’altres coses, deien que, “presión a la cadena de

restauración para que incluya y reconozca la familia natural,

se está normalizando una imagen de la familia que no es

natural”. Tot això va ser una campanya brutal contra aquests

restaurants VIP i el que va fer l’administració va ser parar

aquesta campanya d’aquesta associació.

Pel que fa a les esmenes que hem presentat és precisament

per això, per incloure aquests colAlectius que, tot i que vostè sí

que els anomena, idò, no sé, crec que està bé incidir més.

La primera esmena és “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern al compliment de la normativa en matèria de

discriminació laboral formalitzant, mitjançant un protocol, el

procediment de coordinació entre el SOIB, la Conselleria de

Treball, Comerç i Indústria i l’IBDona per a la detecció i

denúncia de casos de discriminació laboral per raó de gènere”.

El SOIB això ja ho fa i ja hi ha un procediment, el que passa és

que aquest procediment no està formalitzat i nosaltres

demanam instar el Govern que aquest procediment es

formalitzi.

I la segona esmena -bé, no sé si és la primera o la segona-,

l’altra esmena, és: “El Parlament insta el Govern a

desenvolupar una campanya per informar i explicar els canals

a seguir en els casos en què un particular detecti ofertes que

puguin contenir elements de discriminació per raó de sexe, de

religió, llengua o ètnia, origen racial o altres motius de

discriminació”. El Govern no té les competències, això ho fa el

SOIB i l’IB Dona, ja informen, els dos organismes informen la

gent i els diuen que vagin bé a Inspecció laboral, de Treball,

vull dir, o que fins i tot poden presentar una denúncia. 

Per aquestes coses li demanem si pot acceptar aquestes

esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Pel torn de fixació de posicions de

major a menor, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

referent a aquesta proposició no de llei el primer que hem de

dir és que hi votarem a favor perquè creim que, bé, aquesta

problemàtica existeix, no d’ara, fa molts d’anys. El que crida

l’atenció també és que s’hagi d’instar el Govern a vetllar pel

compliment de la normativa; hem de pensar que ho estaria fent,

i així com toca i marca la llei. A partir d’aquí és cert que

l’actual situació econòmica de la crisi que hem viscut encara

probablement ha agreujat més aquests problemes dins el mercat

laboral, a causa de la poca oferta de treball que hi ha i que

moltes vegades surten anuncis que discriminen per tema d’edat,

crítiques que també ha rebut el mateix govern en aquest sentit.

Referent a les esmenes que presenta el Partit Socialista he

de dir que, bé, el que fa és intentar un poc bastir allò que

desbasteix el Grup MÉS per Mallorca en el Govern, idò ho

intenta bastir amb aquestes esmenes perquè no sigui tan crítica

cap al Govern, però, bé, jo crec que tots..., bé, la nostra

formació política no queda més que estar d’acord que els

anuncis de llocs de feina no es produeixi cap discriminació, i

especialment com fa referència aquí per temes d’edat.

Dit açò donarem suport a aquesta proposició no de llei per

instar el Govern que vetlli pel compliment, i que també a les

seves convocatòries que pugui treure o ajuts que pugui treure

tampoc no hi ha hagi cap tipus de discriminació en aquest

sentit.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Jarabo, per un temps

de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot voldria donar la

benvinguda al públic present, societat civil autoorganitzada

precisament per cobrir també les mancances que a vegades hi

ha dins l’administració i la manca de sensibilitat que en

ocasions té cap a colAlectius com el de majors de 45 anys.

Nosaltres pensam que en els darrers anys sí que s’han

assolit grans avanços en matèria de drets que malauradament la

crisi ha fet que quedin molt afectats. Aquests avanços en

regulacions nacionals, internacionals, estan aprovats, però la

seva aplicació no s’exerceix, amb la qual cosa hi ha una

aprovació que no s’aplica i per tant... hi ha una regulació

teòrica, més que pràctica. És evident que les pràctiques

discriminatòries per edat s’evidencien permanentment en les

ofertes i oportunitats de feina; crec que hi ha uns quants

exemples a la PNL presentada pel Grup MÉS per Mallorca, i
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són molt variades. És vera que m’havia sorprès que es

poguessin centrar només en aquest colAlectiu, i per tant crec que

també s’han d’agrair les aportacions i les esmenes d’addició del

Grup Socialista. És vera que... i no crec que desvirtuï, que

pareixia que anava en aquesta línia el portaveu del Partit

Popular, però, bé, crec que és evident que hi ha discriminacions

en aquestes ofertes: tant de gènere, tant racials, per edat, per

discapacitat també..., hi ha molta varietat de discriminació. 

Sabem que les darreres dècades han aparegut noves formes

també de maltractament laboral, i una d’elles és precisament

aquesta, la discriminació per motius d’edat, que s’expressa a

vegades de manera subtil quan es rebutja un candidat que opta,

per exemple, a una plaça vacant perquè està sobrequalificat, i

això també crec que és interessant dir-ho, i altres vegades de

forma oberta, quan s’especifica un límit d’edat per a la

contractació. És curiós que a vegades demanar un cert nivell

d’experiència sigui discriminatori contra qualcú que no ha

tingut l’oportunitat d’obtenir experiència perquè és massa jove,

per exemple, també. 

I una dada que crec interessant comentar és que a la Unió

Europa el 57% de la població estima que les persones a partir

dels 50 anys no tenen la capacitat de treballar de manera

eficient, i aquesta xifra augmenta a un 64% a Espanya, amb la

qual cosa crec que alguns de nosaltres tendríem problemes per

tornar a fer feina. 

Com passa també amb les lleis contra la difamació, no

només se’n du la culpa la persona que escriu el text ofensiu

sinó a vegades també qui ho publica. Si s’ha publicat una oferta

on line o en altre mitjans evidentment consideram que hi ha

d’haver un sistema de supervisió per assegurar-se que es

compleix la llei, i això no s’està fent. Per tant crec que és

d’agrair aquesta PNL.

Pensam també que quan una persona és discriminada ha de

poder actuar amb totes les eines disponibles. No val de res que

les institucions acceptin els canvis i treballin en modificacions

de les lleis si després hi ha una certa passivitat a l’hora de fer

complir les sancions, o bé les persones afectades no tenen o no

senten l’acompanyament de l’administració a l’hora de fer les

denúncies. Nosaltres estem a favor d’aquestes sancions, però

també consideram que s’ha de crear una cultura dialogant i

eficient sobretot en els objectius que crec que tots perseguim i

que fins i tot el Partit Popular votarà a favor aquesta proposició

no de llei. Per tant consideram que a més de les sancions s’ha

de fer una pedagogia cap a la societat i cap als anunciants, s’ha

de dir..., no ho sé, jo som molt fan de José Calatayud, el jutge

aquest que no només sancionava els adolescents que podia

cometre determinats delictes sinó que després aplicava unes

sancions però també acompanyades d’una certa pedagogia, la

qual cosa crec que és necessària. 

Ja sabem que sí que hi ha empresaris que treballen amb

molta mala fe a l’hora de fer aquests anuncis, i d’altres és una

sensació dins la societat que hi ha una impunitat o que això és

normal. Crec que les dades que deia abans, dels percentatges

d’ineficiència que es perceb a la població major de 50 anys ho

diuen tot. Per tant incidiria molt en aquest tema, aquesta

necessitat d’acompanyament també de l’administració en les

denúncies d’aquests tractaments discriminatoris cap als

afectats, però també a vegades cap als anunciants. S’ha de

vigilar molt bé i trobar el matisos sobre amb quina fe s’han

redactat aquests anuncis. 

Per tant aprovarem la proposició no de llei, així com les

esmenes d’addició del Grup Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià, per un

temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, per evitar

repeticions. El nostre grup parlamentari donarà suport a la

iniciativa. Compartim la preocupació del grup proposant en

relació amb els majors de 45 anys, i evidentment, tot i existir la

llibertat d’empresa, el compliment de la normativa és

obligatori. Per tant està molt bé que s’insti el Govern a fer

complir la normativa, no podem més que estar-hi d’acord.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Castells, per un temps

de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup també votarà

a favor, bàsicament perquè estem d’acord amb la literalitat de

la part dispositiva, és a dir, el que realment aprovem, i també

estic d’acord amb les esmenes que ha presentat el Grup

Socialista; d’acord amb el Sr. Jarabo, crec que no esmenen per

a res la proposta que ens feia MÉS per Mallorca sinó que la

complementen amb altres punts.

Dit això, i intentaré fer-ho breu per no abusar de la seva

paciència, sí que voldria fer una reflexió. He insistit molt en el

fet que estic d’acord amb la literalitat perquè, en canvi, no sé si

estic gaire d’acord amb el plantejament de l’exposició de

motius i amb alguns dels arguments que s’han esgrimit aquí. Ho

dic perquè aquí moltes vegades practiquem el “bonisme” de

queixar-nos del fet que el món és injust. Però el Sr. Melià feia

referència a la llibertat d’empresa, i clar jo em pregunto, un

empresari té dret a triar el treballador que contracta? Pregunto,

perquè sempre que parlam dels empresaris és per parlar-ne de

forma negativa i a vegades un empresari pot necessitar

incorporar a la seva empresa una persona jove, no perquè el

vulgui explotar, sinó perquè tal vegada precisament la feina que

té, és una feina que ell vol fer la formació dintre de l’empresa

i vol una persona que d’alguna manera vingui preparada per

rebre aquesta formació que li fa l’empresa, perquè després vol

precisament tenir-lo molts anys a la seva empresa i d’alguna

manera recuperar la inversió que li ha costat la incorporació

d’aquest treballador. No estic dient que això sigui el model

generalitzat de les nostres illes, però sí que vull dir que no hem
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de donar a entendre que pel fet de voler contractar una persona

jove, el que es vol fer és explotar-lo. 

Jo quan dic no fem “bonisme”, és a dir, hi ha un context, hi

ha un context i és que tenim un mercat de treball de baixa

qualificació, que per això com aquell que diu, el treballador

que ha de contractar és indiferenciat i per això hi ha aquesta

percepció que deia el Sr. Jarabo, de preu per preu, sabates

grosses. Aquesta idea de la baixa rendibilitat dels treballadors

de 50 anys, totalment injusta, però que és a causa d’aquest

context del nostre mercat de treball. I després també un altre

element de context, que tenim una força de treball poc

qualificada. Aleshores, és clar, una força de treball poc

qualificada, els elements de tria dels empresaris se’n van a

criteris tan gratuïts com aquests que es comenten aquí i en els

quals a l’exposició de motius hi ha uns quants exemples.

Aquest context ens porta a afirmar coses com el que he dit

jo, escolta l’empresari té dret a seleccionar, per dir-ho en

termes positius o discriminar en termes negatius, al final és el

mateix, des d’un punt de vista positiu o negatiu; però per

exemple també quan parlem de sobrequalificació, Sr. Jarabo.

És que a vegades a una empresa li és contraproduent contractar

un treballador sobrequalificat, perquè aquell treballador no

estarà motivat; això és culpa de l’empresari? Això és culpa dels

desajustos entre el sistema de formació i el mercat de treball.

Aleshores això és el que de forma cordial, jo situo dintre de

l’àmbit del “bonisme”, com es pot discriminar algú perquè

estigui sobrequalificat? Escolti, és que l’empresari..., quan

parlem de les empreses del nostre país moltes vegades estam

parlant de petites empreses, clar, no li podem demanar que

corregeixin unes deficiències, unes ineficiències que hi ha en el

mercat de treball.

I després també hem de tenir en compte que a vegades els

nostres propis governs fan polítiques, clar que fan polítiques

per afavorir la contractació dels majors de 45 anys, però clar,

també fem polítiques per afavorir la contractació dels menors

de 30 anys i per afavorir la contractació de dones, només

faltaria! Estic totalment a favor d’aquestes polítiques. Però clar,

a vegades potser que precisament un empresari estigui rebent

una exempció no fiscal, sinó de quotes a la Seguretat Social,

per contractar una persona jove. Aleshores a veure, hem de

cobrir tants fronts que a vegades es clar, ens podem veure

obligats a estar fent polítiques d’alguna manera contradictòries.

El remei a tot això, home!, que la Inspecció de Treball faci

retirar els anuncis, endavant; la major part del que hi ha a

l’exposició de motius no els farà retirar perquè no es

consideren discriminatoris. Ara, jo estic d’acord amb el text,

però vull advertir que segurament no es consideraran

discriminatoris per tot això que he dit jo abans. Però bé, estem

d’acord que es miri perquè quan es produeixi aquesta

discriminació o quan aquesta discriminació per raó d’edat sigui

totalment gratuïta, doncs evidentment la Inspecció de Treball

ha d’actuar, però per a nosaltres i a risc que el Sr. Melià em

digui que estic en contra del turisme, la solució, com hem dit

moltes vegades, és la diversificació econòmica i intentar

afavorir al màxim -ja sé que vostè hi està d’acord, Sr. Melià, en

això-, afavorir al màxim la implantació de sectors econòmics

que demandin uns perfils professionals de major valor afegit,

complementat en una política educativa formativa que ens faci

generar una mà d’obra qualificada que faci que el dia de demà

l’empresari no miri tant l’edat, sinó que miri l’experiència

perquè necessita cobrir un lloc de treball qualificat i necessita,

per tant, un treballador qualificat i si té experiència encara

millor i, per tant, que prefereixi el major de 45 anys, que no pas

el menor de 30 anys.

Evidentment aquest és un programa molt ambiciós, no el

resoldrem avui en aquesta comissió, però volia fer aquesta

reflexió i els agraeixo la paciència d’escoltar-me.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Pericay, per un temps de deu

minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Intentaré que la veu arribi, esper que

sí. Bé, nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposició no

de llei. De fet, quan vàrem parlar amb l’associació ja vàrem

manifestar el nostre acord amb el que ells realment estaven

reclamant. Creim que en una societat que per altra banda de

cada vegada és més vella i de cada vegada hi ha més gent

major, deixar fora tota, d’alguna manera que existeixi aquesta

tendència de deixar fora la gent que té més de 45 anys és

evidentment molt preocupant i més en una situació com

l’actual, en què hi ha efectivament molts de problemes de

precarietat en el mercat i molta d’aquesta gent, que cerca feina

i no la troba. 

Per tant, des d’aquest punt de vista estam d’acord en la

proposició no de llei, també votarem a favor de les dues

esmenes que ha presentat el Grup Socialista, en el mateix sentit.

I jo volia fer una reflexió, el que passa és que el Sr. Castells ja

la m’ha feta i per tant, per no avorrir massa la gent me

l’estalviaré, un poc s’hi ha referit abans el diputat Melià. És un

poc tenir en compte primer la llibertat d’empresa, que

evidentment dificulta i pot entrar en conflicte en determinats

moments amb el que aquí puguem d’alguna manera aprovar. I

després que el concepte mateix de discriminatori, és un

concepte molt opinable, que depèn molt de determinats

contextos, que no és fàcil d’establir, més enllà del que digui la

normativa que evidentment s’ha de complir. I que ens podem

trobar que efectivament, ho dic referint-me a aquests mateixos

anuncis, n’hi ha que són tan indefinits respecte del tipus de

feina, que resulta impossible saber si aquí hi ha discriminació

o no, més enllà de la llibertat que pugui tenir un empresari a

contractar. 

Vull dir que estam en un terreny realment difícil, però crec

que no està malament que des d’aquest parlament trenquem una

llança a favor d’aquest sector edat que en aquest moment

justament per la crisi i per la situació en què ha quedat molta

gent major de 45 anys, és un sector penalitzat com ho és, ho

acaba de dir el diputat Castells fa un moment, el sector jove

també, per raons completament distintes, però exactament igual

de greus.
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Només volia fer una darrera consideració i és que això ho

vaig mirar fa temps, però crec que no m’equivoc, la directiva

invocada en el segon punt, la 43/2000 és la que afecta la raça,

crec. Hauria de ser la 78/2000 la que afecta l’edat. En tot cas si

des de MÉS per Mallorca ho podeu mirar...

(Remor de veus)

D’acord. Idò ja està, res pus.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Ara procedeix la suspensió o podem

continuar? Podem continuar. Per tant, intervenció del grup

proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta les

esmenes, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, agrair ara aquesta puntualització que ha fet el Sr.

Pericay, perquè la veritat és que jo m’he oblidat de dir-ho a la

meva primera intervenció que hi havia un error material en el

número de la directiva, que ha de ser la 78/2000, li agraesc que

ho hagi aportat. Per tant, si cap grup no hi té inconvenient,

deman que es faci aquest canvi que només seria per un error

material.

Bé, per la nostra part acceptam les esmenes que ha proposat

el Grup Socialista. Creim que bé, és evident que la proposta en

contra dels anuncis discriminatoris és més ampla, encara que

nosaltres en aquesta qüestió haguem fet més incidència per

unes qüestions d’edat. Però és evident que estam d’acord amb

la que proposa la coordinació en casos de discriminació laboral

per raó de gènere i també amb la campanya per informar de

quins canals hi ha per denunciar, o per vetllar perquè els

ciutadans puguin vetllar en casos en què es produeixi aquesta

discriminació.

Crec que és important i hem d’agrair a associacions com

ara, crec que avui hi és present, de majors de 45 anys, que des

de 2013 actua a la nostra comunitat, precisament perquè fa

visible la situació d’aquest colAlectiu, que s’ha anat agreujant,

s’ha anat agreujant al llarg d’aquests anys de crisi i que en

aquest moment ja en segons quins casos comença a ser

dramàtica perquè precisament -és el que he apuntat- crec que

en molts de casos es cronifica l’atur de llarga durada

precisament en aquests casos.

Per tant el principal, quan hem focalitzat, és que crec que

socialment tenim molt clara la discriminació racial, la

discriminació per sexe, la discriminació per gènere, consider

que la consciència social avui en dia està bastant acceptada en

aquests casos, però la discriminació per raons d’edat, no tant,

és una cosa que encara no és visible, no està dins la consciència

social dels nostres ciutadans. Per tant per això crèiem que

havíem de fer i és important fer... incidir en aquest tema. 

I aquesta discriminació positiva que fan les administracions

també s’ha de veure en aquests casos. Jo crec que ja en moltes

polítiques s’hi veu, però en el tema dels anuncis discrep amb

certs comentaris que s’han fet. Clar que hi ha llibertat

d’empresa, clar que hi ha... l’empresari té dret a contractar la

persona que considera més oportuna, és evident, això crec que

en cap cas l’administració ni la normativa van en contra. Però

sí que és vera que el fet que hi hagi anuncis amb una... tan

taxativament amb aquesta..., que clarament discriminen, que

clarament aposten per un rang d’edat, de molts joves en segons

quins casos, primer que crea una barrera d’accedir a aquests

llocs de feina, que crea una consciència social d’exclusió cap

a aquests colAlectius, creim que això és negatiu i que per tant

s’ha de reconduir, i creim que és per això que és

discriminatòria. Aquí no es parla en cap moment que després

l’empresari, però creim que també els majors de 45 anys també

han de tenir l’oportunitat de presentar-se a aquests llocs de

feina; és evident que després els empresaris tenen tota la

llibertat per contractar les persones que creguin més oportunes.

Però així com en aquest moment, si ara veiéssim un anunci on

es demana expressament una dona, es demanàs expressament

una persona de color, nosaltres ho veuríem explícitament

discriminatori, en els casos d’edat la societat encara no ho té

visible com un tema discriminatori. Això és el que hem volgut

posar damunt la taula i crec que aquest colAlectiu també vol

posar damunt la taula, i agraïm a tots els grups precisament que

donin suport a la iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Per tant entenc que accepta les

dues esmenes i la proposició queda aprovada per unanimitat,

d’acord?

Per tant queda aprovada la Proposició no de llei 9250,

presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

2) Proposició no de llei RGE núm. 10366/16, presentada

pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Podem Illes

Balears, MÉS per Menorca i Mixt, relativa a rebuig al

TTIP i altres acords internacionals de comerç i inversions

similars, com el CETA i el TISA (complementada amb

l'escrit RGE núm. 10388/16).

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 10366/16, dels Grups Parlamentaris MÉS per

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

relativa al rebuig al TTIP i altres acords internacionals de

comerç i inversions similars, com el CETA i el TISA.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos

Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui portem aquí, els grups

MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem i Gent per

Formentera, una proposició no de llei per tal de declarar-nos

com a comunitat autònoma contrària als tractats de lliure

comerç TTIP, TISA, CETA, i tractats similars. 

Ja vàrem aprovar aquí el 17 de febrer de 2016, a la

Comissió d’Assumptes Institucionals, una proposició contrària

el TTIP, en què vàrem aconseguir declarar-nos comunitat

autònoma contrària a aquest tractat si no garantia els drets

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201610366
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201610388
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fonamentals. Però veiem necessari tornar a dir no també als

tractats germans d’aquesta aberració contra la democràcia, la

sobirania econòmica dels pobles i contra el medi ambient una

vegada més. L’onada de nous tractats que la Unió Europea i les

seves institucions antidemocràtiques volen aprovar amb total

opacitat és un atac directe a tots els drets que hem construït des

de la Segona Guerra Mundial, quan la socialdemocràcia

europea va aconseguir molts dels seus objectius. Aquests drets

aconseguits amb tant de treball, suor i sang dels nostres besavis,

avis, pares i mares estan avui en perill a tot Europa. 

Ja vos vaig passar un full, que discutírem del TTIP, on

apareixia la informació que va donar la British Tobacco

Company en el seu moment a la Comissió Europea; no se si

se'n recorden, però eren 14 fulls totalment inundats d’un color

negre, plens d’esborralls perquè ningú no sapigués quina

informació hi havia disponible sobre el que s’estava negociant.

Ells saben que aquests tractats són un perill per a la població,

i a la vegada un benefici per a les grans empreses. Crec, i

creiem des del meu grup parlamentari, que és indignant que el

dia a dia de les persones sigui decidit per uns pocs que només

pensen en els seus beneficis.

Jo em deman com és possible que un ciutadà no pugui

consultar de forma transparent què s’està negociant en aquests

tractats, i em deman també sí saben quin tipus, per exemple, de

pesticides seran legals per tal de tractar les fruites que

consumim cada dia els grups parlamentaris aquí presents.

Òbviament no ho sabem ni ho sabrem, perquè ni els

eurodiputats interessats a destapar aquest desgavell no tenen

possibilitat de parlar sobre el tema. És curiós que un

eurodiputat puguin consultar certs documents, que no tots, però

que estigui obligat a signar abans un full per tal de no poder

donar difusió ni comentar el que ha vist o llegit. Estam davant,

lògicament, d’uns negocis obscurs i bruts que a la llarga ens

afectaran a tots i a totes en benefici, com dic, d’uns pocs.

I vaig un poc més enllà. Qualsevol de vostès ha votat o

decidit que vol formar part d’aquest tractat? Ens han consultat?,

ens han informat? On és la llibertat de decidir sobre aquest

tema? Aquesta pregunta no va només per al Parlament de les

Illes Balears, també va per al Congrés dels Diputats i per als

eurodiputats de la Unió Europea. Estic ben segur que per la

manca de transparència hi ha molta gent que no sap que hi ha

mecanismes que a la llarga poden ser perjudicials, no només a

nivell personal o individual, sinó també com a estat. Per això

fins i tot el Govern francès va dir fa ben poc que no acceptaria

el TTIP tal i com estava. 

El que més ens preocupa, al nostre grup parlamentari, és

que aquest tractat vulgui equiparar el poder de les grans

empreses al dels estats nació, i com pensam que ho volen fer i

com saben que ho volen fer?, idò amb diferents mecanismes.

Un dels més coneguts és el dels IESDS, ara anomenats IESS,

que són tribunals d’arbitratge maquillats perquè els partits

anomenats socialistes o de la vella socialdemocràcia puguin

aprovar aquest tractat, tribunals d’arbitratge privats que

pretenen dirimir assumptes legals entre empreses i estats que

puguin legislar contra els seus interessos. Ja tenim casos que

han permès tractats com el NAFTA, entre Estats Units i

Canadà; Philip Morris contra Uruguai, TransCanada contra

Estats Units, (...) contra Canadà, (...) contra Alemanya i Billcon

contra Canadà; equiparar i donar la mateixa força a una

empresa que a un estat nació. I aquest és el perill del CETA. Si

Canadà ja té un tractat amb els Estats Units, el NAFTA, que

tant de mal ha fet a les classes treballadores i populars dels dos

països, vol dir que per mitjà de Canadà es podran exportar

productes d'Estats Units.

Per altra banda el CETA és un acord viu de conseqüències

imprevisible, ja que introdueix una elevada quantitat de vies de

desenvolupament posterior dels seus continguts a través de nou

comitès especialitzats i un comitè mixt. No és tan important el

fet que se signi ara, sinó el que vindrà després; és a dir, és un

acord amb vida i totalment independent del control democràtic

dels governs.

Definitivament aquest també és el cas del TISA, tractat de

serveis que implica una rebaixa brutal en les condicions

laborals de les classes treballadores d’Europa. A mi em recorda

un poc l’anell únic d’El Senyor dels Anells: “Un tratado para

gobernarlos a todos, un tratado para encontrarlos, un tratado

para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas”. En aquest cas

todos serien els de baix, els treballadors i les treballadores, les

cambreres de pis, els cambrers, les classes treballadores de les

comunitats autònomes, dels nostres estats nació, que quedarien

indefensos davant el poder de les multinacionals. Per molt que

alguns partits vulguin matisar que s’han aconseguit coses

bones, com les clàusules socials dels tractats, nosaltres pensam

que aquestes clàusules són una trampa i que deixen oberta la

porta a una total flexibilitat, que ja està present en les nostres

reformes laborals del Partit Socialista i del Partit Popular, i que

deixen la porta oberta al fet que les empreses tinguin total

control sobre les condicions laborals de la classe treballadora.

Quant a matèria empresarial i de comerç entenem que

només 70.000 de les PIME espanyoles exporten actualment als

Estats Units i, per tant, la possibilitat d’augmentar aquest

nombre d’empreses exportadores és qüestionable. I no seran

precisament aquestes empreses les que seran beneficiades de tot

això. No sé si sabeu que Cañete, comissari de Clima, empresari

del petroli, de les reunions que havia tingut l’any passat, el 80%

eren reunions amb grans empreses. No crec que aquest tractat

sigui una bona cosa per a les petites i mitjanes.

I després una cosa molt important també per a les Illes

Balears. Aquests tractats posen en qüestió les denominacions

d’origen. No serà estrany veure ensaïmades de Canadà o

sobrassada de Wisconsin. 

Quant a l’alimentació hi haurà una baixada d’estàndards de

qualitat i utilització de substàncies ara mateix prohibides a la

Unió Europea. I una qüestió molt preocupant a llarg termini, és

el que passarà amb el medi ambient. Una aposta decidida pel

fracking i una porta oberta per anar contra els Tractats de París

d’aquest mateix any.

Nosaltres creim que aquests tractats són la conseqüència

final de la revolució neoliberal de Thatcher i Reagan,

l’american dream de l’eliminació de qualsevol garantia en

l’àmbit econòmic, laboral, mediambiental i en tots els àmbits

per a les majories socials i és la consecució de l’objectiu de

l’1%, l’1% que té una riquesa molt elevada, comparada amb la

majoria de gent més pobra al nostre món. Nosaltres pensam que
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no som un experiment en mans de les grans empreses, som

éssers humans i tenim el dret a decidir què consumim, què

menjam, què bevem i com volem fer-ho, i que això no ens

vengui imposat per les grans multinacionals.

Fa un temps vaig veure una entrevista, en què un

economista guru canadenc, Kevin O’leary, era preguntat per

l’entrevistadora sobre què pensava que hi hagués 85 persones

al món que tinguessin la mateixa riquesa que els 3.500 milions

d’humans més pobres. I ell va dir una cosa que a mi em va

cridar moltíssim l’atenció, va dir: “that’s a fantastic news”, que

vol dir -per a la gent que no ha estudiat amb el TIL- “és una

fantàstica notícia”, perquè així la gent té la motivació per

llevar-se cada dia i dir, jo també vull ser part de l’1%.

L’altre dia a la Comissió d’Hisenda estàvem parlant del

límit de dèficit a la nostra comunitat autònoma. I li vaig fer una

broma al Sr. Camps, tenia la sensació que quan deia que el

dèficit podia ser d’un 0,3%, es dibuixava un lleu somriure a la

seva cara, però quan estàvem parlant d’un 0,1, era un somriure

esplèndid, era un somriure ple de vitalitat. Crec que aquesta

concepció neoliberal que pos amb aquesta metàfora, amb

aquest exemple, és la que inspira els tractats com el CETA, el

TTIP i el TISA, retallar, reduir l’estat, sotmetre-ho tot a

l’imperi del capital.

Crec, per acabar, que el Partit Popular si defensa els

pagesos, com diu, hauria de votar sí. Crec que El Pi, si defensa

els petits i mitjans empresaris, hauria de votar també que sí.

Crec que el Partit Socialista hauria de votar que sí també. I

esper també que Ciutadans també entengui que això va per a la

gent i les majories socials de la nostra terra.

En tot cas veig que està passant una cosa molt interessant i

és que a la vegada que s’intenten aprovar aquests tractats, que

les grans empreses intenten imposar les seves condicions als

governs democràtics, apareixen iniciatives molt interessants -ja

vaig acabant Sr. President-, i és que la gent s’autoorganitza,

crea nous modes de gestionar la cultura, de gestionar

l’alimentació, la gent s’associa, la gent entén que allò colAlectiu

és importantíssim i que sense allò colAlectiu no podrem

sobreviure a aquests atacs directes a la democràcia. Perquè

quan el poder es mou, sempre hi ha resistència, i la resistència

existeix sempre abans que el poder que s’exerceix cap a les

majories socials. I nosaltres ens quedem amb això, amb dir no

al CETA, no al TTIP, no al TISA, però sí a les majories

socials, sí a la felicitat i sí a la vida.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Per defensar el Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que ja s’han donat molts

d’arguments per quins motius. Jo voldria recordar aquí que ja

es va fer el mes de febrer la Comissió d’Assumptes

Institucionals, ja es va aprovar una proposició no de llei, en el

sentit una mica parlant d’aquests tractats, a defensar la seva

transparència i informació, ja es va posar damunt la taula per

part d’aquest parlament, la importància d’aquests tractats, la

seva repercussió a nivell de tota la ciutadania. Jo crec que

estam en un altre punt, una altra fase que és molt a punt que

realment aquest darrer tractat CETA es vegi..., està en la seva

fase final, per tant, des de febrer a ara hi ha hagut..., jo crec que

principalment cal posar damunt la taula aquest canvi.

Pens que aquests perills i aquestes amenaces d’aquests

tractats no sé si..., bé hi ha qualcú que els anomena de nova

generació, o sigui que ja no són tractats bilaterals, tractats

comercials com es feien a l’antiga, sinó que ja fan una passa

molt més endavant, sobretot per protegir les qüestions sobretot

de les grans multinacionals. Jo crec que aquest és el vertader

perill i la vertadera amenaça, que deixen de banda diguem

l’autonomia i la sobirania estatal en ares de l’harmonització

reguladora. Vull dir en ares que realment tota la normativa

sigui equivalent, sigui equilibrada i no perjudiqui segons quin

tipus d’empreses, en aquest sentit prefereixen privar

d’autonomia les sobiranies diguem triades pel poble, les

sobiranies estatals en aquest cas.

També un altre punt important és que aquest grau de

secretisme en el qual es duen aquests tractats, també posen

precisament en entredit quina és la...., si no, per què s’han de

dur en tant de secret i tanta clandestinitat tots aquests acords, si

realment són tan beneficiosos per a tothom? Això és el que

realment la ciutadania entén, perquè tots sabem que si tu dus

una cosa amb tant de secretisme i tant d’amagat, tal vegada no

és tan bo per a tothom com vol dir, o només és bo per a una de

les bandes.

Un altre perill molt greu és la irreversibilitat. És a dir, es

promou en molts de casos que no es pugui fer irreversibilitat a

la privatització de molts de serveis públics; o sigui, que ens

condemnaria, no sé fins quan, fins que hi hagués una rebelAlió
perquè partíssim d’Europa, no sé fins quan, no sé, que cap

normativa estatal pogués tornar enrere aquests pactes en casos

que s’hagin privatitzat segons quins serveis públics. Jo crec que

aquesta pèrdua de sobirania no la podem permetre i, per tant,

és importantíssim que aquest tipus de tractes no puguin ser

aprovats.

El tema també que aquí l’únic que resolgui les qüestions

sigui un tribunal d’arbitratge, que a més sigui totalment privat,

o sigui totalment en mans de les empreses que estan afectades

per aquest tipus de tractats, creim que també és un punt molt

negatiu, un punt que realment no ajuda gens que hi hagi

confiança de cara a aquests tipus de tractats.

En conclusió, nosaltres creim que aquests tractats que posen

l’excusa o l’èmfasi que sí, es redueixen..., es posa fre als

aranzels, això ja és una excusa pobra perquè realment

pràcticament no n’hi ha, són mínims els aranzels que ara hi ha;

però realment és allò que he reflectit en aquest cas, posen molta

incidència a fer front a les normatives. Cal recordar el cas del

President d’Uruguai, quan va fer una normativa en temes de

tabac, que li va costar a l’estat un greu cas perquè les

multinacionals varen pensar que la seva normativa afectava els

seus ingressos, afectava els seus beneficis i, per tant, va posar

una gran demanda, que si no hagués estat per l’ajuda d’altra
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gent, no se n’haurien sortit i no haguessin fet aquest guany. Jo

crec que és un cas precisament molt exemplar del que pot

arribar a succeir en el cas que hi hagués un estat que consideràs

que havia de posar en marxa una normativa i que després

resultàs que hi hagués una d’aquestes multinacionals que

s’emparàs en aquest tipus de tractats i que emparant-se en

aquest tipus de tractats, demanàs indemnitzacions abundants a

l’Estat que ha proposat aquesta normativa en defensa dels seus

ciutadans, en defensa de la gent que l’ha votat.

Creiem que obrir la porta de pinte en ample sense cap tipus

de garantia, d’una forma tan irreversible al llarg dels anys, és

negatiu, és negatiu per al futur dels que vénen darrere. Crec que

no només hem de pensar en nosaltres, hem de pensar també en

les generacions futures i és -crec- posar, precisament, posar en

fals el seu futur i deixar-los amb un futur molt pobre de cap

tipus de dret a decidir i crec que, quasi, amb pocs drets a l’hora

de decidir els seus governants, perquè aquests governant

tendran les mans fermades, i aquest és el punt principal.

Per tant, MÉS per Mallorca sí que creu, per això s’ha fet

ressò d’aquesta proposició no de llei, precisament perquè creim

que aquests tractats en aquests moments com es duen no

garanteixen tot allò que una autonomia o una sobirania del

poble, tal com diu la tan reclamada Constitució, que la

sobirania recau en el poble, en aquest cas pràcticament la

sobirania la deixaríem en mans de les grans empreses. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Per defensar el portaveu del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca, Sr. Castells, per un temps de

deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, president. Bé, el Sr. Saura i la Sra.

Campomar crec han explicat molt bé i prou extensament, què

són aquests tractats, quins són els aspectes més preocupants i

quin impacte tendran sobre la ciutadania de les Balears, les

seves empreses i els serveis que produeix. 

Jo voldria complementar aquesta intervenció, aquestes

intervencions que m’han precedit, amb una perspectiva més de

model de societat i he de dir que el model de societat que

nosaltres defensem en aquest parlament, i amb la qual tenim

moltes coincidències lògicament amb els partits que donen

suport al Govern, que aquests tractats van contra la línia de

flotació total d’aquest model de societat que perseguim. És un

model de societat i un model de visió global en què assigna una

divisió internacional del treball i a nosaltres ens assigna ser

això que abans deia que és tot el que nosaltres volem defugir,

és... no tenim prou de turisme, doncs encara més, ens assigna

simplement a dedicar-nos a una única activitat, que és

l’activitat turística, que és, des de la visió d’aquestes grans

empreses i corporacions, l’únic que podem fer en aquesta vida.

Com que nosaltres estam totalment en contra, perdó,

d’aquesta visió, doncs, hem d’estar totalment en contra

d’aquests tractats. 

Com han explicat molt bé els portaveus que m’han precedit,

gràcies a la pressió dels grups que s’han mobilitzat, i que

aprofit per saludar que avui estan aquí amb nosaltres, s’han

dosificat alguns aspectes, però tot això, d’acord amb el que ha

dit el Sr. Saura, són trampes. És a dir, aquí a la que s’obri la

porta no hi haurà qui la tanqui, com ha passat amb tantes altres

coses que ens ha passat, doncs, per exemple, amb el model

comercial que són mesures que tenen un impacte molt negatiu

sobre els mitjans de vida de les persones que vivim en aquestes

illes. El lliure comerç durant molts anys ha estat una cosa que

no l’hem vista malament, jo record ara quan jo era petitet, fa

trenta-cinc o quaranta anys, em record que havíem d’anar a

Andorra per adquirir segons quins béns, eh!, jo no sé aquí, a les

Illes, com ho fèieu, nosaltres anàvem a Andorra a comprar

formatge de bola, a compar aspirines, o sigui, aspirines aquí hi

havia, però en pelAlícula d’aquesta protectora que et podies

enviar, és a dir, entre poc i massa, no?, és a dir, crec que

formam part d’un mercat únic europeu que ens dóna accés a

tots els béns i a tots...vaja, probablement si penséssim molt sí

que hi hauria algun bé de consum que no es produeix a Europa

i que ens interessa adquirir fora. Evidentment ja sé que en

consumim molts produïts a la Xina, fruit també de la crisi

industrial que va patir Europa.

Però crec que tenim una economia perfectament capaç, en

la situació actual de relacions comercials, de suplir totes les

expectatives de consum que té la nostra societat. Ja això

actualment s’està duent amb unes disfuncions bestials com, per

exemple, i els posaré un exemple totalment real, no és imaginat,

una indústria transformadora, a una indústria alimentària

transformadora menorquina -no diré el nom perquè tots sabran

quina és perquè és l’única- i surt que pot comprar llet a Nova

Zelanda més barata que la que... la llet, llet, matèria primera

transformada, que la que compra als pagesos menorquins.

Aleshores, clar, evidentment això només és explicable perquè

hi ha tota una sèrie d’externalitats que no es computen aquí,

que és a banda de... en els últims cinquanta, seixanta anys ens

hem estat rebentat les reserves de petroli que han tardat

milAlennis en produir-se, evidentment, tot el cost que té la

producció d’aquest combustible no ho computam en el cost

d’aquest trasllat, igual que no computam, evidentment, els

costos laborals de tot el personal i, bé, a part dels costos

diguem de noliejament dels vaixells del transport. Són tots

d’externalitats que com que estan pagades a preus de misèria,

doncs no es computen i per aquest motiu aquest emmirallament

d’accedir al consum barat i a productes barats ens porten a

aquestes disfuncions o a aquestes bajanades, que ja es veu que

no té cap mena de sentit que pugui sortir més a compte portar

la llet de Nova Zelanda, que els record que és les antípodes, és

a dir, més enfora impossible. No parl d’un cas imaginari, parl

d’una empresa de Menorca que ha de comprar la matèria

primera làctia a Nova Zelanda, ho combina, ho combina gràcies

a la qual pot mantenir l’empresa oberta. És així de dur.

Per tant, per tot el que ja he dit i perquè crec que els

ciutadans de Balears tenim dret a viure, a mantenir les nostres

formes de vida i a diversificar-les, nosaltres creim que cal tenir

una actitud contundent en contra d’aquests tractats perquè, al

marge de consideracions de caràcter més tècnic, des del punt de

vista de model ens perjudiquen i per això hem presentat aquesta

proposició no de llei i deman a tots els grups que li donin

suport. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Mixt té la paraula el

Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies. No hi ha una... perdó, Sr. President, no hi

ha unes esmenes prèviament que s’han de...?

EL SR. PRESIDENT:

El que passa és que vostè forma part del Grup Mixt i un

dels que presenta...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Ah!, no, no, a jo m’és igual, és que creia...

EL SR. PRESIDENT:

... un dels grups que presenta aquesta proposició és Gent per

Formentera, que és del Grup Mixt, per això té la paraula el

Grup Mixt abans.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Ah! Com a Gent per Formentera? Jo m’abstenc...

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, té la paraula com a Grup Mixt, no com a Gent

per Formentera.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Bé, d’acord, idò, intervendré...

EL SR. PRESIDENT:

Representaria el Grup Mixt. 

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Ara ho entenc, no, és que no entenia la lògica, ja està

aclarit. Bé, nosaltres ens hem manifestat sempre com a

Ciutadans, en aquest cas, no com a Grup Mixt, que quedi clar,

a favor del lliure comerç i, per tant, la supressió en general

d’aranzels i creim que en aquest moment aquests tractats que

estan en procés de discussió, de fet de bloqueig, entre la Unió

Europa i els estats, en aquest cas, Estats Units i Canadà, el fet,

diguem, que sigui la Unió Europea, que és realment qui té la

legitimitat com a mínim d’arribar a determinats acords, no

oblidem que és la Unió Europea, malgrat hi hagi gent que li

llevi legitimitat i que m’imagín que probablement vulguin que

o preferirien que no en formessin part, (...) el major acord

comercial al qual hem arribat, en fi, en general tots els

europeus. 

Per tant, des d’aquest punt de vista hi ha un referent, que és

el referent de tots els estats que en formam part. També uns

acords comercials que han donat, crec que tothom hi estarà

d’acord, el màxim de prosperitat a Europa, com a mínim en

aquests darrers anys. Això és una cosa evident, a pesar de les

crisis que hi hagi pogut haver.

Per tant, nosaltres creim que una proposta com aquesta, que

és una proposta que parteix del no a uns determinats tractats ja

que, nosaltres som partidaris del sí sempre que, eh!, és a dir, del

sí a condició que. Per tant, no podem admetre un plantejament

que seria un plantejament a favor d’una negativa i llavors una

sèrie de condicions perquè pugui ser una cosa positiva. O bé en

el cas -i això seria més aviat l’esmena presentada pel Grup

Socialista- quan m’avanç a la seva defensa perquè evidentment

és ara que jo tinc l’oportunitat de parlar, perquè... quan es

declara contrari i llavors diu “quan no garanteixin...”, etc.

Evidentment davant d’això estaríem completament d’acord;

l’única diferència és que nosaltres ho presentaríem en positiu:

es declara a favor sempre que garanteixin això, això i això. Què

són aquestes coses? Doncs bàsicament uns principis que per a

nosaltres són fonamentals: els drets humans, la protecció dels

consumidors, la seguretat alimentària, els drets laborals, la

protecció del medi ambient, és a dir, totes aquestes coses que

han d’estar... no s’han de veure perjudicades per aquesta mena

de tractats.

Aquest és el nostre punt de vista. El que passa és que

evidentment això no ens du a dir no, ja que això serà així

perquè, primer, per una qüestió de legitimitat, creim que hi ha

Unió Europea que està en aquest moment, que és qui està

negociant, i ja hi ha estats, per altra banda, que s’han manifestat

en contra dels termes amb què es plantejava la negociació. Per

tant és això el que hem de veure com evoluciona i com acaba,

i llavors, en funció del que sigui finalment aquest acord,

analitzar si efectivament és acceptable o no és acceptable. Tota

la resta em pareix prematur i per tant en aquest sentit votarem

en contra d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. S’han presentat dues esmenes, RGE

núm. 13806/16 i 13807/16, per part del Grup Parlamentari

Socialista. Per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula

l’Hble. Sra. Cano, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Dia 17 de febrer, a la

Comissió d’Institucionals, vàrem debatre sobre la qüestió del

TTIP i vàrem poder pactar deu propostes d’acord, entre elles

que el Govern de les Illes Balears defensaria la màxima

transparència i informació; que s’instaria a no acceptar un

tractat de lliure comerç que afectàs els drets socials, laborals,

mediambientals, sanitaris, educatius, etc., de la ciutadania de

les Illes Balears, i tota una sèrie de cauteles i de garanties on el

Partit Socialista, el Grup Socialista en aquests moments estam

exactament en la mateixa posició. Nosaltres no ens hem mogut

ni un centímetre i seguim defensant el mateix que vàrem

defensar el dia 17 de febrer.

Nosaltres partim de la premissa que volem una política

comercial justa i que protegeixi els estàndards europeus socials,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613806
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613807
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laborals, ambientals, defensant-los del dumping de tercers

països i com un instrument per promoure el desenvolupament,

els drets humans, i estimular el creixement sostenible i la

creació d’ocupacions de qualitat potenciant el desenvolupament

de la nostra indústria i dels serveis. 

En aquests mesos han passat les filtracions de Greenpeace,

que pensam que han tengut un efecte positiu sobre la ciutadania

de mobilització, un efecte dissuasiu de cara a evitar

temptacions de la Comissió Europea d’acceptar determinades

pretensions ultraliberals. Si els lobbys de pressió legals a la

Unió Europea i als Estats Units operen i ho fan amb força, per

què no ho ha de fer la societat civil organitzada?

Des del Grup Parlamentari Socialista Europeu s’ha defensat

la màxima transparència de tot el procés. Respecte de les ISDS

nosaltres vàrem anunciar que no acceptaríem la inclusió de

tribunals d’arbitratge privats per a la resolució de conflictes

entre inversors i estats, i gràcies a aquesta pressió, que el Sr.

Carlos Saura qüestiona però gràcies a aquesta pressió, el febrer

de 2016 la Comissió va anunciar que havia renegociat amb les

autoritats canadenques el capítol sobre protecció d’inversions

per substituir els antics tribunals d’arbitratge per tribunals

públics d’inversió, i nosaltres celebram aquesta substitució de

cara a la negociació que s’està duent a terme, perquè si a

vegades ens posam en plantejaments massa maximalistes en un

parlament europeu dominat per la dreta, al final el que tendrem

seran plantejaments de negociació de màxims on al final

guanyaran les postures..., en aquest cas s’estaria debatent sobre

un cas d’arbitratges privats, i almanco d’aquesta manera es

garanteix que siguin tribunals d’arbitratge públics. Jo puc

entendre altres plantejaments, però a vegades determinats

plantejaments maximalistes el que fan és posar pals a les rodes

i van en contra dels interessos de la ciutadania europea.

Nosaltres hem defensat la inclusió d’un capítol vinculant

sobre desenvolupament sostenible que inclogués referències a

totes les convencions de l’OIT, tant les normes fonamentals

com les convencions, i els acords mediambientals multilaterals.

També vàrem defensar que s’incloguessin sancions en cas de

no respecte de les disposicions d’aquest capítol. Pensam que és

positiu, enormement positiu, la ratificació aquesta setmana al

Parlament Europeu de l’Acord de París contra el canvi climàtic

que permet la seva entrada en vigor.

Respecte a consideracions generals sobre el TTIP, també el

TISA i CETA, des del grup parlamentari europeu s’ha defensat

tota una sèrie de plantejaments que han de marcar les línies

vermelles a l’hora de la negociació, i respecte del que passi al

final el Grup Socialista donarà o no donarà suport. Nosaltres

hem partit de les línies de transparència a les negociacions, de

defensar que cap compromís respecte dels serveis financers no

ha de posar en qüestió la regulació europea sobre serveis

financers, que la privacitat no ha de ser una barrera al comerç

sinó un dret fonamental, la protecció dels nostres serveis

públics tal i com han vengut exigint els socialistes, la resolució

demana excloure els serveis públics de l’àmbit d’aplicació de

l’acord, incloent tant els serveis d’interès general com els

serveis d’interès econòmic general; l’exclusió hauria d’aplicar-

se, encara que no limitar-se, a l’aigua, la salut, serveis socials,

sistemes de seguretat social, l’educació, la gestió dels residus,

el transport públic, exigint més a les autoritats europees,

nacionals i locals perquè conservin el ple dret a introduir,

adoptar, mantenir o derogar qualsevol mesura relativa a la

posada en servei, organització, finançament i prestació de

serveis públics, independentment de com es prestin i financin

aquests serveis. El dret a regular de les autoritats públiques ha

d’estar plenament protegit i garantit en TISA. 

També s’ha promogut l’exclusió dels serveis audiovisuals

i culturals. Una altra de les línies vermelles dels socialistes és

no al dúmping social i la preservació de tots els nostres drets

laborals. Tal com exigia el nostre grup, la resolució manté una

línia dura en defensa dels drets laborals; s’exigeix que TISA

garanteixi que gens no s’impedirà a la Unió Europea i als seus

estats membres mantenir, millorar i aplicar les normes laborals

i socials, convenis colAlectius, així com legislacions que regulin

l’entrada a persones físiques al seu territori fins i tot de forma

temporal, en la línia de la Directiva 96/71, sobre el

desplaçament de treballadors, per garantir que els termes i les

condicions mínimes d’ocupació del país d’acolliment siguin

aplicables a qualsevol proveïdor de serveis d’accés a la Unió

Europea, avui i en el futur, i assegurar que tots els treballadors,

independentment del país d’origen, gaudeixin dels mateixos

drets.

També pensam que en el cas que s’aprovin aquests acords,

sempre que es mantenguin les línies vermelles que el Partit

Socialista exigeix, això hauria de multilateralitzar-la,

multilateralitzar-se, més enllà de les 23 parts negociadores.

Respecte de les propostes d’acord, nosaltres hem presentat

dues esmenes a les propostes 1 i 2; són unes esmenes que s’han

aprovat ara fa poc en el Consell de Mallorca, on es va debatre

talment aquesta proposició no de llei, si no ho record malament

abans de l’estiu, i on es varen pactar per part del Grup

Socialista, MÉS i Podemos les esmenes que a continuació

plantejaré.

La primera és que el Parlament de les Illes Balears es

declara contrari als acords comercials com TTIP, CETA o

TISA quan no garanteixin la protecció dels drets i interessos de

la ciutadania de les Illes en matèria de salut, ocupació,

agricultura, cultura, comerç, medi ambient i contractació

pública, entre altres, i així ho farà saber a l’Estat i a les

institucions de la Unió Europea, Comissió, Parlament i Consell

d’Europa. Va en la línia del que vàrem aprovar el mes de febrer

a la Comissió d’Assumptes Institucionals.

I la segona, aquesta sí que seria d’addició, seria afegir el

que posa en aquests moments la proposició: “El Parlament de

les Illes Balears insta el Govern d’Espanya, en el marc del

Consell Europeu, a no autoritzar al firma de l’acord ni

autoritzar la conclusió de l’acord econòmica i comercial global

CETA”, i seria afegir a continuació: “...mentre no es

garanteixen la imparcialitat i la independència dels tribunals

d’arbitratge, mentre no es blindi el dret de la Unió Europea i els

seus estats membres a regular en favor de l’interès general, i

mentre no asseguri que els inversors estrangers no es beneficien

d’un tracte diferenciat dels inversors locals”, que és exactament

el que va pactar l’equip de govern al Consell de Mallorca, on

governen PSOE, MÉS i Podem.

I les altres propostes les votarem a favor.
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En definitiva, el Grup Socialista no defensarà cap acord que

sigui perjudicial

...i les altres propostes les votarem a favor.

En definitiva, el Grup Socialista no defensarà cap acord que

sigui perjudicial per al conjunt de la ciutadania de les Illes

Balears, per als treballadors, per al nostre medi ambient, o per

a les nostres petites i mitjanes empreses.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Torn de fixació de posició. Per part del

Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Tadeo, per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Efectivament, com ja han dit els altres portaveus és un tema

reiteratiu i crec que cada grup parlamentari, en aquest cas els

proposants d’aquesta proposició no de llei, doncs si consideren

oportú dur-la, és clar que sí que l’han de dur, però al final les

circumstàncies, si bé les negociacions d’aquests tractats van

avançant, les circumstàncies poc baraten. Ho dic en el sentit

que també poc pot baratar l’opinió dels distints grups

parlamentaris en aquest moment.

A partir d’aquí hi ha unes coses que jo crec que són òbvies,

com el tema de la manca de transparència, s’ha de fer amb la

màxima transparència. Una altra cosa òbvia és que és un tema

que es troba en una negociació i no sabem com acabarà. I per

exemple en el punt 1 d’aquesta proposició no de llei, clar, si

nosaltres tenguéssim o penséssim que no es garanteix la

protecció dels drets, interessos dels ciutadans en matèria com

salut, ocupació, agricultura, cultura, comerç, medi ambient, o

contractació pública, entre d’altres, com diu la pròpia

proposició no de llei, lògicament no hi estaríem a favor. 

Per tant, manifestar i reiterar el nostre posicionament que

vam tenir a la Comissió d’Assumptes Institucionals de dia 17

de febrer. És un tema que crec que cada formació política i

grup parlamentari defensa el model econòmic que defensa i

queda manifestat amb les postures, o amb el que cada portaveu

ha esmentat en aquest moment en aquesta comissió.

A partir d’aquí crec que s’ha de deixar que es vagi

avançant, sempre demanant açò sí, crec que és important, la

màxima transparència, tots ho hem de conèixer, però podríem

posar exemples, i no faig cap crítica, no s’ho prenguin com una

crítica, però és clar, el proposant, ha dit qualque proposant, ha

manifestat que a la negociació hi ha una falta de transparència

i no sabem realment el que es negocia i no es pot veure; o

després dir que açò ho hauríem de votar tots, no?, entre

cometes, perquè jo no hauria votat aquest acord que es pugui

prendre.

Però bé, açò és com dir que quan es formava, es constituïa

o hi havia les negociacions per constituir el Govern de les Illes

Balears, després de les eleccions del mes de maig, hi havia

fotos, però tampoc no sabíem què es negociava, ho vam saber

després amb un acord de governabilitat, que sí va tenir

transparència perquè es va publicar aquí i tots el tenim. Però

tampoc no hem votat aquell acord tots els ciutadans. Al final els

ciutadans van votar unes formacions polítiques determinades

que es presentaven amb un programa electoral, no amb aquell

acord de governabilitat que vostès intenten dur a terme durant

aquesta legislatura.

Per tant, vull dir que és bo de fer desmuntar segons quins

arguments. Crec que principalment el que hi ha de fons és el

diferent model econòmic que podem defensar cada una de les

formacions polítiques, sempre crec que des de la legitimitat de

cada grup parlamentari ho pugui fer, faltaria més! I en aquest

sentit torn reiterar, crec que puc subscriure, crec no, subscric

totes les paraules, la intervenció que va fer dia 17 de gener a la

Comissió d’Assumptes Institucionals la nostra portaveu en

aquell moment, la Sra. Núria Riera.

I referent al posicionament que faré a les dues esmenes

presentades pel Partit Socialista, sincerament, a un moment

determinat, com dia el portaveu de Ciudadanos, estan clarament

fets a la contra, no a favor, la qual cosa açò ja ens crea un

rebuig. I és clar, seria difícil votar que no, que votarem que no

també a aquestes esmenes, perquè quan diu que es declara

contrari quan no garanteixin la protecció dels drets, interessos

de la ciutadania de les illes en matèria de salut, ocupació, és

clar, tots ho faríem açò si consideram que no ho garanteixen; o

quan diu “mentre no es garanteixi la imparcialitat i la

independència”, qui dirà si és imparcial o si tenen aquesta

independència els tribunals d’arbitratge?

Per tant, jo crec que aquestes esmenes estan fetes perquè els

toca fer-les probablement, perquè la posició que també té el

Partit Socialista a Europa és pro aquest acord, sempre i quan

lògicament, i crec que açò ho hem de defensar tots, no

consideram que vagi en contra dels interessos. Però açò jo crec

que al final és la realitat i crec que serà un acord, si s’arriba a

l’acord després d’aquesta negociació que es fa, on cada un

podrà dir els seus matisos, etc., que s’ha de fer, torn reiterar,

amb la màxima transparència, però crec que serà un acord prou

ample que es durà a terme a la Unió Europea.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Ara té la paraula el Grup Parlamentari

El Pi PROPOSTA PER LES ILLES. Com que no hi és,

procedeix la suspensió si vol el grup proposant o continuem.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí, faria la suspensió un moment per parlar de com quedaria

l’assumpte, d'acord?

EL SR. PRESIDENT:

Recomençam la sessió. Per part del grup proposant per fixar

la posició i assenyalar si accepta les esmenes, per un temps de

cinc minuts, té la paraula el Sr. Carlos Saura.
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EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies. M’agradaria fer uns apunts del que s’ha dit

per part dels diferents grups parlamentaris i després diré si

s’accepten o no les esmenes que s’han fet.

Totalment d’acord amb el que s’ha dit per part de MÉS per

Mallorca, els governants als parlaments tendrien les mans

fermades si aquesta mena de tractats finalment s’aproven. Crec

que no han d’obeir als criteris del neoliberalisme, que sempre

tracta de treure el pitjor de nosaltres com a societat i hem

d’apostar per altres eines, altres vies de colAlaboració entre

ciutats, entres institucions, entre colAlectius, entre moviments

socials, que és el nostre model.

Quant a les paraules de MÉS per Menorca, del Sr. Castells,

és, efectivament, un atac contra la línia de flotació de tot el que

defensam, és una atac de flotació també contra allò que hauria

de defensar un partit de centre reformista, creim, que també

hauria de defensar les classes populars de les nostres illes i és

també, com s’ha dit, a nosaltres ens sembla que crida molt

l’atenció i ens sembla totalment ilAlògic, que una indústria de

formatge de Menorca hagi de comprar la llet a Nova Zelanda

perquè surt més barata i per poder produir. Creiem en un altre

model, no en un model on hagis de cercar les coses tan enfora

per poder produir i sí en un model de consum i de comerç més

local.

Quant al Grup Mixt, malgrat el Sr. Pericay s’ha

“formenteritzat” per un moment, el que ha dit el Sr. Pericay

com a representat de Ciutadans és que ells aposten pel lliure

comerç, tot val en aquesta prerrogativa?, és a dir, val el

fracking?, valen les rebaixes de les condicions laborals?, val la

no seguretat alimentària, que és el que passa amb el tractat

d’Estats Units i Canadà i amb els estàndards de qualitat dels

Estats Units? Jo crec que no. Tampoc no val que les

denominacions d’origen quedin en qüestió, que és el que faran

tots aquests tractats. No podem celebrar el major acord

comercial perquè és el major acord comercial, això seria una

valoració quantitativa i no qualitativa dels acords, i crec que no

és un argument suficientment polític com per dir no a la nostra

proposició no de llei. 

Quant al Partit Socialista, nosaltres no compartim

l’estratègia de ser un mur de contenció de les polítiques

neoliberals que a mesura que ataquen tots els nostres drets, la

nostra forma de viure, aquest mur de contenció vagi cap enrere.

Pensam que l’estratègia és una altra totalment diferent i

consisteix a ser un territori de resistència cap a unes polítiques

antisocials que no duen res de bo per a la nostra ciutadania, i

cada cop hi ha més territoris que resisteixen. A l’abril teníem

1.400 municipis d’Europa que s’havien declarat anti TTIP i

140 formaven part del nostre estat. Creiem que aquesta és la via

per guanyar la madre de todas las batallas, que és el terme que

va utilitzar Iñaki Gabilondo en un vídeo en el seu blog d’El

País, deia que aquests tractats són la madre de todas las

batallas, perquè tot el que se signi ara, el que s’aprovi el 18

d’octubre, si finalment s’aprova el CETA, condicionarà les

nostres vides, i ho farà d’una manera no gaire socialista.

Per això, pensam que no són plantejaments maximalistes,

són plantejaments de mínims perquè puguem conservar la

nostra forma de vida, el nostre comerç, la nostra seguretat

alimentària, el nostre medi ambient. Crec que això és demanar

un mínim, no és demanar un màxim. 

Això no és una crisi de pacte, no és una crisi dels acords pel

canvi, és simplement una forma de pensar diferent, així que...

mira, me alegro mucho...

(Algunes rialles)

... el Partit Socialista votarà a favor de la proposició. Així que

ja em puc estalviar tota la resta que volia dir. Moltes gràcies.

Quant al que ha dit el Partit Popular, si només fos per la

transparència, si només fos per això, no estaríem parlant de tot

el que s’ha filtrat ja, que tenim moltíssima informació del que

aquests tractats volen aconseguir, i tenim molta informació de

com funciona la Unió Europea i com ha funcionat fins ara i la

quantitat de reunions amb grans empreses que tenen i les

poques reunions que tenen amb moviments socials, amb

colAlectius que reivindiquen els drets fonamentals de la nostra

ciutadania. Per això no és, crec que no és, un argument

suficient el tema de la transparència.

Res més. Moltes gràcies a tots els grups que donaran suport

a aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

No m’ha quedat clar, les esmenes les accepta?

EL SR. SAURA I LEÓN:

No, no acceptarem les esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a la votació de la proposta tal qual sense les

esmenes.

Vots a favor? 7.

Vots en contra? 4.

Abstencions, cap. 

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

10366/16.

S’aixeca la sessió.



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	1-1

	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	1-2

	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

