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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui. En primer lloc demanaríem
als grups si es produeixen substitucions.

Passam, idò...

SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President. Antoni Alorda substitueix Gabriel
Barceló.

SRA. LLINÀS I WARTHMANN

Sí, Sr. President, Isabel Llinàs substitueix ...

(Tall de veu a causa del micròfon)

I. Elecció del càrrec de vicepresident de la Comissió
d'Economia.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’elecció del president o presidenta de la comissió,
vicepresidenta de la Comissió d’Economia d’acord amb
l’aplicació anàloga de l’article 37 del Reglament del Parlament
de les Illes i d’acord amb l’article 40.2 del Reglament. Prec als
grups parlamentaris que facin arribar el nom que proposin per
al càrrec.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President, el Grup Popular proposa el Sr. Jaume Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista? No hi ha proposició.

Grup Parlamentari del BLOC? 

Grup Parlamentari Unió Mallorquina?

Grup Parlamentari Mixt?

Sr. Lletrat, faci lectura, per favor, dels noms dels diputats
per tal que dipositin el seu vot a l’urna.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

Alorda i Vilarrubias, Antoni.

Castro i Gandasegui, Carme.

Costa i Serra, Josep Maria.

Crespí i Prunés, Aina.

Llinàs, Isabel.

Garcías i Simón, Antoni.

Huguet i Sintes, Cristóbal.

Juan i Cardona, Josep.

Lladó i Pol, Francesca.

Marí i Mayans, Esperança.

Mayans i Serra, Josep Miquel.

Melià i Ques, Josep.

Mercadal i Mercadal, Margalida.

Morell i Cuart, Sandra.

Pastor i Sánchez, Encarna.

Rita i Larrucea, Maria Cristina.

Tadeo i Florit, Jaume Ricard.

EL SR. PRESIDENT:

Jaume Tadeo.

Jaume Tadeo.

En blanc.

En blanc.

Jaume Tadeo.

Jaume Tadeo.

Jaume Tadeo.

En blanc.

Jaume Tadeo.

En blanc.

En blanc.

Jaume Tadeo.

Jaume Tadeo.

Jaume Tadeo.

En blanc.

Jaume Tadeo.

Efectuat el recompte de les votacions, és el següent resultat:
a favor, 10 vots; en blanc, 6.



ECONOMIA / Núm. 6 / 21 de febrer del 2008 67

 

En conseqüència resulta elegit, com a vicepresident de la
comissió, el Sr. Jaume Tadeo, i prec a l’elegit que ocupi el seu
lloc i felicitar-lo en nom de la comissió.

Pregaria al vicepresident que assumeixi la presidència
perquè seré el que intervendrà, en nom del Grup Parlamentari
Socialista, en el pròxim punt de l’ordre del dia.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2619/07, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desglossament de
l'Enquesta de Serveis.

Començam, idò, seguint l’ordre del dia de la comissió
d’avui, a continuació passam al primer punt de l’ordre del dia
relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 2619/07,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
desglossament de l’enquesta de serveis. Per a la seva defensa,
per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble.
Diputat, Sr. Josep Juan i Cardona, per un temps de deu minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta és una proposició no
de llei que crec que pot ser treta de caire polític, si es vol, i el
que pretén està bastant ben explicat ja, crec que ho coneixen
tots vostès que des de fa anys, des de fa alguns anys, no molts,
les institucions de la comunitat autònoma, el CES, la Direcció
General d’Economia, l’Institut Balear d’Estadística, etcètera,
i de l’Estat, a través de l’Institut Nacional d’Estadística, es
publica l’Enquesta de Serveis referida a les Illes Balears.
Aquest és un estudi ampli, molt complet i molt bo i que ens
permet conèixer la situació del sector serveis any darrera any
de les Illes Balears. Però, com dic, es refereix l’estudi només en
global a les Illes Balears i no entra a desglossar les dades des
del punt de vista insular, per illes. Per tant, la proposta és
senzilla i crec que perfectament assumible i és instar que el
Govern, d’acord amb la resta d’institucions que duen endavant
o que fan aquesta feina de l’Enquesta de Serveis, incloguin, a
més de les dades referides a les Illes Balears, també les dades
referides a les illes.

I afegim que, en la mesura de les possibilitats, perquè això
que vaig a dir ara és més complicat i més difícil, també referits
als municipis més representatius que nosaltres indicàvem de
18.000 habitants, però que poden ser els que considerin
tècnicament. I si tècnicament no és possible ara començar amb
els desglossaments per les poblacions més importants, però sí
els de les insulars, fer ja els estudis d’acord amb el que
proposam que és desglossat a nivell general, a nivell de
comunitat, però també després desglossades les dades per illes.
No té més funció que tots puguem conèixer amb la màxima
exactitud quina és la situació del sector de serveis a cada illa,
per mor què no és el mateix la realitat econòmica de Menorca
que de Mallorca que d’Eivissa o Formentera i crec que és molt
bo conèixer illa per illa aquestes dades.

Res més, es tracta simplement i senzillament d’una qüestió,
com veuen, purament tècnica i d’informació.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cardona. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, perdó, el Grup Parlamentari Mixt, no? Pel Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
Grup Parlamentari Unió Mallorquina, en principi, per la
informació acumulada, considera que no es pot votar aquesta
proposició no de llei, no perquè no estiguem d’acord amb el
fons sinó perquè suposaria un cost econòmic molt important
per a les Illes Balears. Aquesta enquesta té un origen europeu
i, d’acord amb la normativa europea i la directiva que regula la
qüestió, el seu desglossament es fa per comunitats autònomes
i les dades de l’enquesta les aporta l’Institut Nacional
d’Estadística, l’anomenat Institut Nacional d’Estadística. I a
partir d’aquí, el que es fa a les Illes Balears és, sobretot, un
difusió d’aquestes dades estadístiques.

De totes formes, com que el nostre grup estaria d’acord que,
si fos possible i amb un cost relativament assumible, es fes el
desglossament, acceptaríem una esmena que es planteja o que
se n’ha parlat abans del començament de la sessió, que el
desglossament fos en un primer moment, en un primer estadi,
per illes. Per tant, si la proposició no de llei es pogués
transaccionar, en el sentit que el desglossament fos per illes,
estaríem en disposició de votar favorablement perquè
consideram que, encara que segurament això durà un cost, no
serà tan elevat com seria per municipis en el cas d’aquells que
superin els 18.000 habitants.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Alorda, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Primer l’enhorabona pel
nomenament i en segon lloc per, també, en la mateixa línia del
Sr. Melià, nosaltres entenem que sempre és bo que hi hagi una
desagregació per poder conèixer la informació. En determinats
casos com més desagregues, doncs també perd qualitat aquella
informació, però en el nostre cas, essent un país arxipelàgic és
lògic que la unitat illa la coneguem perquè té prou personalitat
com perquè la tenguem molt present dins l’anàlisi estadística.
Però, com s’apuntat, tant per nivell de magnitud, però
especialment pel que és l’obligació estadística amb els
paràmetres europeus que marqui, que utilitza en aquests
moments l’INE, es du aquest nivell de desagregació per
comunitat autònoma que és a cost zero, pràcticament, per a les
Illes Balears perquè només la tracta, la penja, mentre que
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qualsevol altre tipus de tractament seria a costa del Govern de
les Illes Balears.

El Govern de totes maneres hi està treballant i nosaltres, en
aquest sentit, trobam que és de justícia, i apuntar-ho en el text
mateix de la proposició si hagués de sortir endavant, perquè
s’hi està fent un treball des d’aquesta mateixa sensibilitat que
expressa la proposició no de llei, per tant, crec que seria bo que
s’apuntés, es reconegués aquest treball que es du a terme. I en
la mateixa línia animar el Govern, ens pareix bé que el
Parlament animi el Govern a fer una passa, aconseguir-ho amb
el suport, fins i tot haurà de ser probablement econòmic, però
veurem el nivell de negociació fins on arriba, perquè realment
aquesta Enquesta de Serveis el que emmarca els paràmetres,
que en aquest moment és l’Estat, pugui arribar a desagregar i
que tenguem aquesta informació per illes. Per tant, nosaltres, si
ara aquesta primera empenta quedàs circumscrita a les illes i
amb independència que s’establís la manera d’arribar a qualque
moment més avall, però s’eliminés la referència als municipis,
quedàs, per tant, referit a les Illes aquesta convidada a estudiar
el cas i es reconegués la feina que fa el Govern de les Illes
Balears, no tendríem cap inconvenient en donar suport a
aquesta moció o a aquesta proposició des de la premissa,
evidentment, que haurà de ser avaluar els beneficis que
s’extreuen amb els costos que produirà aquesta informació la
que acabarà decidint dur-la a terme a no. Però bé, crec que
seria una bona notícia per a tots que tenguéssim aquesta
Enquesta de Serveis per illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Costa, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. D’acord totalment amb la
filosofia del que s’ha plantejat amb la proposició no de llei i
per això, com a grup, quan hem analitzat això hem volgut saber
quina actuació s’estava realitzant i quin era el parer del propi
Govern i, evidentment, hem vist que s’estava ja treballant en
aquesta línia per dur-ho endavant amb una sèrie d’actuacions
que ara, molt breument, explicaré. Però la pregunta és: si és
qualque cosa tan òbvia, per què no s’ha fet fins ara? No vaig a
responsabilitzar ningú, hi ha hagut governs de tot tipus, i
evidentment, i això respon a una problemàtica tècnica o
bàsicament econòmica, que s’han de tenir en consideració els
antecedents per entendre la problemàtica.

Com bé expressava el portaveu d’Unió Mallorquina, això
ve a través de l’INE i L’INE és qui marca els conceptes
estadístics a nivell d’illes i és qui paga fonamentalment el cost.
I a partir d’aquí, el Govern de les Illes Balears utilitza aquests
instruments estadístics i amb molt baix cost treu el que tots
coneixem com l’Enquesta de Serveis que publiquen any rera
any. L’increment en la mesura com ho plantejava el portaveu
del Partit Popular, fins i tot dut a habitants, suposa un
increment de costos altíssim que evidentment entenc que s’ha
de negociar amb l’INE, perquè sí que seria bo fins i tot arribar

fins al final de la proposició no de llei allà on plantejava el
portaveu del Grup Popular, arribar als habitants. Però creim
que en aquests moments ja seria bo i suficient que les quatre
illes sabessin, o tenguessin totalment territorialitzat i, si és
possible més endavant es realitzi per municipis. Perquè tengui
en compte, i no se li deu escapar al portaveu del Grup Popular,
que, per exemple, a Eivissa s’hauria de fer una estadística de
tota l’illa si s’acceptàs en aquests termes i, evidentment, pel que
ens han explicat hi ha un tema econòmica que no és de petita
quantia.

Dir que el Govern crec que, per primera vegada, farà una
actuació que és molt important que és realitzar el Pla
quadriennal estadístic i ho vol fer amb rang de llei, que és
bàsicament marcar tota l’estadística de les Illes Balears dur-la
a debat parlamentari i, a partir d’aquí que es facin els plans
estadístics anuals. Serà un bon moment també per garantir tota
l’estadística que interessa al conjunt de la nostra comunitat, del
nostre país, i marcar les característiques que es vol donar a
totes les estadístiques que es realitzin, a les quals crec que
sempre que sigui possible s’hauria de tenir clara la
territorialització, com a mínim, per illes.

I vull sumar-me a la proposta de transacció que han
plantejat els que m’han precedit en l’ús de la paraula.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, sr. Diputat. En torn de contradiccions, té la paraula
el Sr. Josep Juan Cardona, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Jo he de manifestar que he quedat
vivament impressionat per la magnífica exposició i assegur que
no era la meva intenció causar aquesta terrible despesa
econòmic que significa per al Govern simplement i
senzillament desglossar les dades que ja tenen fetes. No era
aquesta la meva intenció, la meva intenció era qualque cosa
més senzilla, és a dir, sempre demanam, com a dit molt bé el
Sr. Alorda, som un país arxipelàgic, pluriinsular i per tant
sempre demanam les dades desglossades illa per illa, perquè els
sectors econòmics, el sector serveis no té el mateix pes a
Formentera que a Mallorca ni que a Menorca ni que a Eivissa
i són qüestions completament diferents, i crec que és bo saber
la realitat i també és bo saber quantes enquestes es fan a les
illes menors; perquè aquí ens podríem trobar que les dades, tal
vegada, només es centren majoritàriament, però d’una manera
desproporcionada a una illa i això donaria una visió esbiaixada
respecte de la resta.

Això és el que pretenia i crec que la redacció és
suficientment suau, i ho diré així, com per entendre-la. Quan
feim la proposta no exigim que es faci als municipis i a les illes,
deim que s’insti el Govern que, d’acord amb la resta
d’institucions, per tant ja ho sotmetem a la possibilitat de
negociació, quan s’elabori l’Enquesta de Servei s’incloguin les
dades no només de la globalitat de la comunitat sinó també les
mateixes dades referides per illes, i en la mesura del possible
pels municipis més representatius.
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Bé, això és el que dèiem, del discurs que he sentit pareixia
que demanàvem qualque cosa semblant a la lluna. Mirin, a mi
no em molesta reconèixer que el Govern fa molta feina, com
tampoc no em molesta reconèixer que aquesta proposició no de
llei va tenir entrada dia 19 d’octubre del 2007 i que es tracta
quatre mesos després i que, per tant, el Govern fa quatre mesos
que sap que hi ha aquesta proposta, i per tant no només té
temps d’haver-se posat en feina sinó d’haver-la feta, però no
em molesta cap mica reconèixer l’esforç que faci el Govern,
que jo ignor.

Tampoc no em molesta cap mica suprimir el desglossament
pels municipis més representatius, però crec que conèixer les
dades econòmiques d’un país el més detalladament possible ens
permet també, a partir d’aquesta anàlisi, prendre les mesures
més adequades possible perquè les coses vagin bé. De tota
manera, ja dic, de la impressió que me n’he dut tan grossa
d’aquests brillants discursos, doncs el Partit Popular accepta
perfectament aquestes terribles supressions que signifiquen que
no s’incloguin els municipis i que posem un paràgraf, perquè
tots quedin contents, que el Govern ja fa feina en això.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Entenc, senyors portaveus, que podem
deixar, pot quedar aprovada per unanimitat?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí li pareix, li propòs, Sr. President, el text que podríem
afegir. Al segon paràgraf, podríem començar o afegir a l’inici
que “El Govern de les Illes Balears treballa en aquesta tasca i
desglossar-ho per illes”, jo quasi, si vol, li donaré per escrit,
però si ho dict ara queda ja en el Diari de Sessions i serà més
fàcil. Podríem dir, en el segon paràgraf: “El Govern de les Illes
Balears treballa en la proposta de desglossar les dades per illes
tot i que avui només es presenta respecte de la totalitat de la
comunitat autònoma en el seu conjunt i no es desglossa per
illes”. Això seria com quedaria redactat el segon paràgraf, si els
va bé als portaveus.

I en el text concret de la proposició no de llei s’hi
suprimiria la referència en concret “i en la mesura de les seves
possibilitats pels municipis més representatius (més de 18.000
habitants).” I així quedaria el text només referit al
desglossament per illes. Si aquest text els pareix bé, doncs seria
el que podríem aprovar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Entenc que és acceptat aquest text per
la resta de portaveus. Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President, però no volia deixar d’expressar la meva
gratitud pel mèrit de la nostra intervenció que ha ponderat el
portaveu del Partit Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Entenc que queda aprovada, idò, per
unanimitat.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2620/07, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a plans sectorials insulars
de comerç d'Eivissa i Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al tercer i darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 2620/07,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa als plans
sectorials insulars de comerç d’Eivissa i Formentera.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Cardona, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, crec que tots coneixen la
normativa de comerç, la qual estableix que els plans directors
sectorials de comerç els han d’elaborar els diferents consells
insulars i aquesta norma ve refrendada també per la Llei
d’ordenació territorial en la qual s’estableix exactament el
mateix. La Llei de comerç dóna una importància cabdal a
aquests plans entre d’altres raons perquè el pla territorial hauria
de tenir com a objectiu general l’ordenació idònia per assolir un
nivell adequat de l’equipament comercial i una correcta
distribució territorial dels establiments capaç d’afavorir
l’harmonització de les noves tendències i sistemes de venda i
de demanda, amb les condicions de poder garantir amb
equilibris diversos drets que hi conflueixen, entre aquests el de
la lliure i lleial competència, el dels consumidors dels petits i
mitjans empresaris del comerç establerts a cada zona. I a partir
d’aquí doncs s’estableixen ja una sèrie de regulacions que,
necessàriament, ha d’assumir el pla director; vull dir avaluar
l’oferta comercial disponible, etcètera.

Però fins i tot hi ha un afegit, que es va introduir modificant
l’article 60 de la llei, a la llei d’acompanyament de l’any 2006
per als pressuposts del 2007, de la Llei 25/2006, de 27 de
desembre, on ja s’entra fins i tot en un tema important que
afecta directament la transposició de la Directiva Bolkestein; i
és el que, emparant-se amb el que estableix aquesta mateixa
directiva, l'alliberament total del sector serveis pot estar
condicionat per condicions d’interès general, com és
l’ordenació del territori o l’urbanisme, s’estableixen unes
normes bàsiques allà on el pla director sectorial haurà de
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regular, des del punt de vista del que denominaríem urbanisme
comercial.

Bé, aquest tipus de documents són essencialment
complicats, són essencialment també difícils de dur endavant
i sobretot també tenen certa necessitat de tenir no només
mitjans materials i econòmics sinó també mitjans humans, i
aquesta circumstància és la que ens ha fet dur aquesta
proposició no de llei a la comissió. Ja hi ha un precedent que es
va fer a la legislatura passada i és que, partint de la base que els
consells de les illes menors tenen unes dificultats quant a
dotació tècnica i també, perquè no dir-ho, econòmica, per dur
endavant aquest tipus de projectes, es va signar un conveni amb
el Consell de Menorca, en virtut del qual la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia aportava el 80% dels costs que
significaven els treballs per a la preparació, redacció, del pla
director sectorial comercial de Menorca.

Amb la mateixa filosofia el que es pretén és, també, que la
Conselleria de Comerç colAlabori amb els consells de les illes
menors, entre d’altres raons perquè, bé, nosaltres pensàvem que
el Consell de Mallorca, per la seva importància i per la seva
entitat ja té departaments tècnics que poden cobrir aquestes
necessitats, quan els que es refereixen a Eivissa o a Formentera
no els tenen, per això proposàvem que, des d’aquest punt de
vista, el Govern de les Illes Balears colAlaboràs tècnicament i
econòmicament amb els Consells Insulars d’Eivissa i
Formentera per a la preparació i redacció dels respectius plans
sectorials insulars de comerç.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de fixació de posicions, per part del Grup Mixt, té la
paraula el Sr. Mayans, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, president. En aquesta proposició no de llei, la
qual entenc jo que també és pareguda a l’altra, ho dic en el
sentit que no és molt política i sí és tècnica, que es demana una
colAlaboració tant econòmica com tècnica, a nivell de personal
és evident, en l’elaboració dels plans sectorials de cada illa,
crec que el competent a cada illa per fer el pla sectorial, com ha
dit el portaveu del Partit Popular, ha de ser el consell insular,
el qual, en definitiva, és l’administració insular que més coneix
l’activitat econòmica de cada zona, els moviments econòmics
que hi pugui haver a cada zona, la dinàmica d’aquest sector,
l’estacionalitat i on s’han de potenciar certes activitats per
posar en valor certes zones dels municipis pertinents.

El pla de comerç, com tots sabem, i ho ha explicat el
portaveu, regula les activitats, regula quines zones han de ser
susceptibles de posar-hi certes activitats i quines no; quin tipus
d’activitat s’hi ha d’implantar a les zones que he mencionat, i
tot això tenint en compte l’àmbit familiar que és, per suposat,
el preeminent a les illes menors i també a les illes majors. Tot
això, dins un context d’una economia familiar que és molt
valorada per la gent que ens visita. També, evidentment, es pot
dir alguna cosa respecte de les zones industrials i dels polígons.

Referent als àmbits als quals se subscriu aquesta proposició
no de llei s’ha de fer notar una cosa. Els plans sectorials per
motius d’especificitat són sempre d’un estament o d’un rang
superior a les normes subsidiàries i ara és una bona època per
començar la seva elaboració perquè tant les normes subsidiàries
dels municipis d’Eivissa, sigui Sant Antoni, Vila o Sant Joan,
s’estan elaborant i també el Consell de nova planta de
Formentera està acabant, o està redactant, les seves. Per tant,
aquestes normes subsidiàries en cap moment, si ara es
començassin a redactar aquests plans sectorials de comerç, no
podrien ser contradictòries i podrien ser totalment compatibles
perquè els dos s’elaborarien a la vegada. Crec que dins
l’elaboració dels plans sectorials de comerç, el cost per
particularitzar a cada illa aquests plans és elevat i, per tant,
benvinguda sigui si s’aprova l’ajuda econòmica del Govern i,
sobretot, si és important l’ajuda econòmica més ho és encara,
o igual, l’ajuda tècnica -com ha dit també el portaveu-, els
consells... 

(Tall de veu a causa del micròfon)

...encara té certa disponibilitat tècnica, però en el consell de
nova planta com el de Formentera és evident que el suport
tècnic és, ara mateix, poc possible. Per tant, i una qüestió
d’equanimitat o d’igualtat, si al Consell de...

(Nou tall de veu)

Acab perquè, si no, es tornarà a acabar la bateria, si al
Consell de Menorca és evident que la Conselleria de Comerç
el va subvencionar amb el 80%, ni més ni menys, com a mínim
igual que el Consell d’Eivissa o el de Formentera si té intenció
d’elaborar aquest pla sectorial de comerç,  ja que és competent
per elaborar-lo, també se’l subvencioni. Per tant, acab, don
suport a aquesta proposició no de llei. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el portaveu
d’Unió Mallorquina, Sr. Melià, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el nostre
grup parlamentari votarà en contra de la proposició no de llei.
Consideram que la proposició no de llei suposa una extra
limitació innecessària en les relacions de dues institucions
d’autogovern de les Illes Balears com són el Govern i els
consells insulars. Sabem, per la informació que hem pogut
recopilar, que el Govern de les Illes Balears està absolutament
disposat a colAlaborar amb els consells insulars amb aquesta
finalitat de redacció dels plans sectorials de comerç. Sabem
que, de fet, amb Eivissa ja hi ha una negociació bastant
avançada perquè aquesta colAlaboració econòmica, humana i
tècnica, es produeixi i també sabem, per allò que se’ns ha
informat, que en el cas de Formentera el consell insular encara
no ha fet una proposta i no ha iniciat -diguem- una negociació
amb el Govern per tal que es produeixi aquesta colAlaboració,
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tot i que el Govern, evidentment, està disposat que es produeixi
aquesta colAlaboració quan el consell insular ho marqui.

Per tant, consideram que la ingerència del Parlament en
aquesta relació entre el Govern i el consell insular amb les
circumstàncies que es donen que hi ha una colAlaboració franca
i el fet que no hi ha cap dificultat per tal que es produeixi
aquesta bona relació i aquesta bona sintonia entre dues
institucions, no resulta pertinent. Des d’aquest punt de vista
votarem en contra de la proposició no de llei. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Té la paraula per un temps
màxim de deu minuts el portaveu del BLOC, després el de
Menorca per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, per l’exhaustivitat de la presentació.
Nosaltres, des del nostre grup, veim que hi ha una part de
l’exposició que ha plantejat el Sr. Josep Juan i Cardona en la
qual coincidim. En allò que no coincidim és en la conclusió a
la qual arriba la proposició no de llei. Per tant, hi ha una part de
sintonia, que jo vull remarcar, perquè nosaltres pensam que,
evidentment, han de ser els consells i cada illa els que han de
fer la seva planificació territorial general i, en concret, la
sectorial de comerç. Així ho vàrem plantejar, així es va fer
durant la legislatura del 1999-2003, se’n recordarà el Sr. Juan
i Cardona de la dificultat extraordinària de donar alguna
competència en plans directors sectorials i, molt més, en plans
territorials a les illes perquè se les considerava menors d’edat
i, pràcticament, tot s’havia d’aprovar per part del Govern i,
com a molt, li podien fer alguna mena de suggeriments. 

No és aquesta la nostra posició, creim que ha de ser, i és,
insularista, i estam contents de veure que aquest to l’està
recuperant el Partit Popular que va ser molt belAligerant al
principi de la democràcia, per tant aquí hi ha una recuperació,
que nosaltres saludam. Estam d’acord amb la preocupació pel
Bolkestein, per tant, és més necessari que mai tractar
territorialment els temes de comerç, ara aquests plans directors
creim que són més útils i més adequats que mai. He de recordar
que, com a mínim, la directiva ultra liberal d’aquest gran
diputat liberal de la Unió Europea, que era realment una
americanització absoluta i que va rebre, desgraciadament, un
suport entusiasta de la cambra europea dels grans partits, aquí
també presents, del model que representava no voler protegir
el comerç tradicional, no voler intervenir amb mesures
positives, però va deixar -afortunadament- al final d’una
tramitació llarguíssima, aquesta esquerda d’intervenció a través
de l’aspecte territorial que estam contents de la unanimitat que
hi ha al país d’utilitzar-la per posar racionalitat, com a mínim,
al comerç de les Illes Balears. Per tant, també ho saludam i
també volem que aquesta sigui una funció cabdal que hagin de
dur aquests plans directors sectorials. 

On hi ha, idò, la discrepància? En la manera d’actuar les
competències de cooperació. La cooperació és una cosa molt
positiva quan es coopera, per tant, quan dos volen cooperar.
Quan qualcú obliga l’altre a cooperar amb ell, és una cosa ja
més complexa i sabem que les tècniques de cooperació de
vegades “s’alAloapitzen” i funcionen com una espècie
d’orientació per part de qui coopera amb tu. Nosaltres entenem
que si dos governs volen cooperar, i en aquest cas, demanen i
volen la intervenció, creim que s’han d’entendre. Si hi ha un
problema polític perquè algú demana cooperació i l’altre la
nega, crec que és lògic que s’arribi a aquest debat i a aquesta
polèmica al Parlament, però si no hi ha aquest problema, crec
que nosaltres no l’hem de crear. 

Si qualque consell vol fer una planificació sense comptar
amb el suport del Govern, que després haurà de fer els seus
informes, doncs creim que ha de ser sobirà per fer-ho així. Si
creu que l’ha de demandar, creim que és lògic que el demandi.
A més, per la part de la Conselleria de Comerç, ja s’ha
expressat, tant al Consell d’Eivissa, perquè hi ha tramitacions
del Pla director sectorial, com a tots els consells la seva
predisposició a cooperar, ho ha fet públicament, ho ha fet
privadament, per tant, no hi ha cap mena de problema. Si el
Consell d’Eivissa vol aquesta cooperació, que l’està demanant,
i que s’establirà, doncs, no hi haurà cap dificultat, i crec que el
Parlament no ha d’intervenir aquí.

Quant al Consell de Formentera, no sabem exactament
quina és la seva intenció, pareix que no hi ha hagut aquest
moviment. Si el vol fer tot sol o el vol fer amb colAlaboració,
crec que és una decisió sobirana del Consell de Formentera.
Això ens du a una altra reflexió. Una reflexió que avui només
vull deixar apuntada, però que crec que és important. Jo estic
complement d’acord, el nostre grup, que, com que en aquest
moment el finançament dels consells -inclòs el de Mallorca- no
és correcte, hi haurà d’haver unes aportacions no només
tècniques, sinó, fins i tot, econòmiques per part del Govern,
mentre es produeixen aquestes activitats. Ara, si avançam com
nosaltres volem avançar en aquesta legislatura, cap a una
autèntica insularització de competències, el gran debat serà el
de finançament, però també a les illes, cada una -Formentera és
un cas especialíssim que s’haurà de tenir molt present- haurà de
calibrar la magnitud de les competències que es poden i es
volen dur a terme perquè si es desconcentra tot, fins i tot totes
les partides, i el Govern acaba sent allò que defensam els
insularistes que ha de ser el Govern amb les partides
transferides, doncs, després haurem de tenir molt present quin
serà el marge de cooperació de tots els nivells que podrà dur a
terme.

No es pot demanar un cost efectiu del cent per cent del que
s’està gastant i després confiar que hi haurà alguna cosa
d’aquell cent per cent que sempre queda referenciat al Govern.
Crec que aquesta reflexió s’ha de fer amb un gran esperit
insularista, tenint molt en compte que els problemes de cada
illa els coneix cada illa i s’han de lliurar i s’ha de fer amb molt
sentit comú, amb molta racionalitat, i sabent la magnitud de
competència que cadascú pot dur a terme.
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És -ja dic- una reflexió perifèrica del punt que se’ns apunta,
però crec que l’hauríem d’anar introduint en aquesta legislatura
perquè, per part nostra, com a mínim per part del nostre grup,
voldríem que fos una legislatura de transferències important
quant que hi hagi,  al final, al 2011, una empenta important als
consells i crec que l’hauríem de fer des de la racionalitat
institucional.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Té la paraula per un temps de
deu minuts la diputada del Grup Parlamentari Socialista, Sra.
Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Avui el Partit Popular ens presenta
una proposició no de llei i per argumentar aquesta proposta
utilitza dos fets reals. Primer, diu que és competència dels
consells insulars la redacció dels plans insulars de comerç i,
segon, indica que en el passat el Govern balear va donar suport
tècnic i econòmic al Consell Insular de Menorca en la
preparació del seu pla insular d’equipaments comercials. Va ser
una colAlaboració més econòmica que tècnica, però també
donam aquesta asseveració per bona. 

En base a aquests dos arguments fa una proposta
estructurada en proposició no de llei que consisteix que de la
mateixa manera que el Govern va colAlaborar amb Menorca,
aquest parlament demani al Govern que ho faci també amb
Eivissa i Formentera. Vist així, sembla una petició justa i
raonable, però al meu grup li sorgeixen diversos dubtes. Anem
a veure, Menorca, com supòs saben, té elaborat i aprovat el seu
pla territorial insular, el PTI, que va permetre al consell insular
penjar d’aquest PTI plans sectorials, un dels quals va ser el Pla
director sectorial d’equipaments comercials. Amb aquestes
premisses, va demanar suport econòmic al Govern balear de la
legislatura anterior, sent en aquell moment el conseller i
l’interlocutor, precisament, el Sr. Josep Juan Cardona, suport
que lògicament va rebre. 

Segons ens ha indicat la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia, el Consell Insular d’Eivissa ha manifestat recentment
la seva intenció d’impulsar també la redacció i aprovació d’un
pla director sectorial d’equipaments comercials a Eivissa, amb
un contingut que ve marcat per la pròpia Llei de comerç i que,
de fet, ja ha arribat, fins i tot, a la concreció de fixar la quantitat
que precisarien per dur-lo endavant. I que, per part de la
conselleria, s’ha adquirit el compromís d’iniciar els tràmits
pertinents. El Consell Insular de Formentera, en canvi, no ha
iniciat encara ni s’ha manifestat en aquest sentit, però la
resposta per part de la conselleria, i així ens ho han fet saber,
seria exactament la mateixa. 

Per tant, la primera pregunta del meu grup seria, té el PP
algun temor, alguna por que la Conselleria de Comerç negui a
altres illes el mateix suport que va donar a Menorca, quan
Menorca li va demanar? I la segona pregunta seria, qui ha de
marcar els calendaris?, cada consell amb la colAlaboració
corresponent del Govern o aquest parlament? Nosaltres
opinam, el nostre grup opina, que el control i la fiscalització de
la tasca de Govern, de la qual aquest parlament és responsable
i que ha d’exercir, no és açò. 

Per tant, el meu grup votarà en contra d’aquesta proposició
no de llei, no pel fons en si -com he dit al principi de la meva
intervenció-, sinó perquè consideram una inoportunitat que el
Parlament pretengui ingerències en les relacions Govern-
consells insulars, i que, si en aquest terreny i en el cas concret
d’una illa van ser positius, no tenim cap temor que seran igual
de bones en la resta de la comunitat autònoma quan les altres
illes, exercint les seves competències, considerin que és el
moment de dur endavant els seus respectius plans sectorials
insulars de comerç i que, de fet, com hem dit, en el cas
d’Eivissa ja s’està gestionant. 

L’important, creim nosaltres, no és arrugar iniciatives, sinó
fer feina de debò per aquesta comunitat, que és el que
necessitam tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Té la paraula pel temps
màxim de cinc minuts el portaveu del Grup Popular.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Hi ha una qüestió que em preocupa
de la intervenció, hi ha alguns aspectes diferents segons els
portaveus, però hi ha una afirmació comuna dels portaveus,
excepte del Grup Mixt, dels altres que han intervengut, que em
preocupa. És que, pel que es veu, el Parlament no pot decidir
res, no pot proposar res, no pot fer res, basta una gestió de
segons quins diputats per telèfon amb el Govern i ja ho tenim
arreglat. 

És a dir, a mi em pareix greu -i ho dic preocupat-, em pareix
molt greu que quan un grup parlamentari presenti una
proposició, una idea, qualsevol projecte on es demani al
Govern qualsevol cosa que afecti un consell, això es consideri
una ingerència del Parlament en les relacions del Govern i dels
consells. Això és greu, a mi m’agradaria que qui afirma això
faci una llegida a l’Estatut d’Autonomia i faci una llegida al
Reglament del Parlament perquè conegui quines són les
funcions del Parlament. El Parlament té dret a això i a molt
més. Crec que plantejar aquí que el Govern colAlabori amb un
consell, amb qualsevol altra institució, dir que això és una
ingerència, crec que és una afirmació greu sobre les funcions
del Parlament, és, simplement i senzillament, dir “bé, el
Parlament aquí vendrà a retratar-nos i res més”, i crec que cada
grup té dret a presentar les iniciatives que correspongui o que
consideri honestament. Crec que demanar que les institucions
colAlaborin no només no és una ingerència, ni una extralimitació
per part del Parlament, sinó que crec que és l’exercici d’un dels
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drets que té el Parlament i els seus membres, que són els
diputats.

Em sorprèn que es digui que aquesta ha de ser la legislatura
de les transferències i que hem de transferir, quan cada vegada
que el Partit Popular demana que es transfereixi una
competència, fins i tot, les que ja estatutàriament són pròpies
dels consells i que l’únic que s’ha de fer és publicar el decret on
es reconeguin les quanties i les partides econòmiques
d’aquestes competències, no només no es vulguin fer, sinó que
es digui que es faran al final de la legislatura. I ara venguin i
diguin “no, si aquesta serà la legislatura de les transferències”,
ja, ja, serà la legislatura de les transferències que no es faran.
Aquesta serà la legislatura de les transferències que no es faran.

Home! A mi em sorprèn que tant d’interès en l’insularisme,
tant d’interès, però sí,  sí, insularisme sí, però els duros a
Mallorca, els duros al Govern i als consells no. I els pos un
exemple. Mirin, qui va fer la Llei d’ordenació del territori i
estableix que aquestes competències tan generosament cedides
a les illes menors es va oblidar de transferir les partides
econòmiques que feien falta per exercir aquestes competències.
La Llei d’ordenació del territori és de l’any 2000 i diu quins
plans directors sectorials ha de fer el Govern balear i quins
plans directors sectorials han de fer els consells insulars.
S’oblida, però, de dir que quan s’encarrega aquesta
competència a un consell insular ha d’anar acompanyada de la
partida corresponent per poder exercir aquesta competència.
Això no ho diu la llei i, com que això no ho diu la llei, nosaltres
presentam aquesta proposta, però resulta que no va bé. Els
consells han d’exercir quan els vengui bé la seva competència,
però com i de quina manera si no s’han dotat econòmicament
de possibilitats?

Jo, Sra. Mercadal, li volia dir una cosa molt
respectuosament. Vostè ha contat la història, jo li agraesc la
manera en què ho ha dit -i ho dic sincerament-, de la
colAlaboració entre el Govern i el Consell de Menorca, en el
sentit que el Consell de Menorca va dir que necessitava ajuda
i que, lògicament, el Govern li va donar. Idò, miri, veig que
aquesta legislatura, podem, jo no diré que no se’ls ajudi, però
sí li diré que es pot suprimir la paraula “lògicament” perquè jo
ara estic demanant que se’ls ajudi i vostès em diuen que no.
Vostès ara diran que no, acab, Sr. President, a aquesta
solAlicitud d’ajuda. I si em pregunta, i contest la seva pregunta,
que si tenc algun temor que se’ls neguin les ajudes, sí, Sra.
Diputada, tenc temor que se’ls neguin les ajudes, perquè ara
se’ls negaran aquestes ajudes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per quina qüestió planteja les alAlusions?

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

S’ha referit a mi directament, per tant, voldria fer una
matisació molt curteta.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Em sap greu, president, jo no volia causar cap conflicte.
Simplement, era una matisació molt ràpida, perquè el Sr.
Cardona ens diu que no llegim les coses i jo li volia dir que una
cosa que m’ha cridat l’atenció és que llegint, precisament, les
actes de sessions, dia 4 d’octubre del 2007 aquí va comparèixer
a petició pròpia la consellera de Comerç i una de les coses que
va dir, ara li dic de memòria perquè no ho tenc davant, és que
intentaria que els consells que no tenien estructurat i fet un pla
sectorial que el fessin immediatament. A continuació dia 16
d’octubre, és a dir, deu o dotze dies més tard, és quan entra
aquesta proposició no de llei del Partit Popular. Per tant, aquí
hi ha un joc de dates. Simplement això.

Moltes gràcies.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Està bé que anem concretant, sí, té raó la Sra. Diputada, jo
no sé les dates de la compareixença de la consellera. Sí que
vàrem presentar aquesta proposta i en vàrem fer una altra. Miri,
a la llei -i se li ha oblidat a la Sra. Diputada- de pressuposts
vàrem presentar esmenes, algunes eren precisament perquè es
facilitassin aquestes ajudes als consells insulars i també les
negaren com ara les negaran. És a dir, Sra. Diputada, a mi no
em serveixen les paraules ni de la consellera ni dels diputats,
sinó que em serveixen els fets i els fets són que no volen
transferir cap quantitat als consells insulars d’Eivissa i de
Formentera perquè puguin fer el seu pla director sectorial.
Aquesta és la qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedim a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm.2620/07.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2620/07, relativa als plans sectorials insulars de
comerç d’Eivissa i Formentera.

Perdó. Vots a favor, 8; vots en contra, 9.

Una vegada exhaurit l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
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