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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Josep Carretero substitueix Francisca Lladó.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Socialista crec que hi ha alguna altra substitució.
No?

1) Proposició no de llei RGE núm. 6554/08, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació de
l'autoritat de defensa de la competència de les Illes Balears.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 6554/08, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt relativa a la creació de l’autoritat per a la
competència de les Illes Balears. 

En conseqüència, passam al debat d’aquesta primera
proposició no de llei, per defensar la proposició té la paraula
l’Hble. Diputada Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
una de les condicions fonamentals perquè el mercat pugui
funcionar com pertoca consisteix a evitar que es produeixin
pràctiques monopolístiques o que hi hagi altres elements que
enterboleixen el funcionament transparent correctament regulat
i equànime del mercat. 

Segons el nou Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i
d’acord amb el que estableix el seu article 32, apartat 20,
correspon al Govern de les Illes Balears ocupar-se de la defensa
de la competència dins l’àmbit autonòmic, això sempre d’acord
amb la legislació estatal. Per tant, no es tracta d’una
competència que es pugui exercir sense regulació exterior i, per
descomptat, també d’acord amb la legislació provinent de la
Unió Europea que regula aquestes qüestions dins el mercat únic.

Quant al cabdal legislatiu sobre aquesta qüestió, la Llei
1/2002, de 21 de febrer, de coordinació de les competències de
l’Estat i de les comunitats autònomes en matèria de defensa de
la competència estableix el marc legal en què s’ha d’establir
aquesta defensa de la competència entre l’Estat i les comunitats
autònomes i encara existeix la Llei de 15 del 2007, de 3 de
juliol, que estableix les últimes disposicions de l’Estat en relació
amb aquesta qüestió. 

Com hem dit abans, emperò, la legislació no emana només
de l’Estat, sinó que fins i tot aquesta se subsumeix a la
legislació que procedeix de la Unió Europea i que regula la
defensa de la competència en el mercat únic. Així, el Reglament
de la Comissió Europea 139/2004, del Consell de la Unió
Europea, de 20 de gener de 2004, estableix una reforma del
marc comunitari en defensa de la competència. Aquest
reglament pretén incidir sobre el control de les concentracions
d’empreses i sobre la modernització de la lluita contra les

conductes restrictives de la competència, conductes que,
evidentment, són del tot contràries als principis de la Unió
Europea en matèria de regulació dels mercats.

Tant per a la Unió Europea com, segons entén aquesta
diputada, per a la comunitat autònoma de les Illes Balears, la
defensa de la competència resulta del tot bàsica per al
funcionament de l’economia de mercat. Model que, per molt
que alguns analistes avui dia per ser una mica massa agosarats
s’atreveixen a dir-ho, és molt lluny de trontollar, una cosa és
que hi hagi crisi i una altra que aquesta impliqui la refundació
d’un nou sistema d’economia lliure de mercat.

Així mateix, la defensa de la competència no només és un
principi de l’economia lliure de mercat, un principi de la Unió
Europea i un principi per a les institucions de les Illes Balears,
sinó que també constitueix una reivindicació dels sectors
econòmics de la nostra comunitat autònoma. La defensa de la
competència és bàsica per poder articular un mercat obert en
què els diferents agents operin d’una manera transparent i en
què s’estableixi un joc net per al seu funcionament.

Tot plegat fa, senyores i senyors diputats, que sigui des del
nostre punt de vista del tot necessari la creació de l’autoritat de
les Illes Balears en defensa de la competència per tal que la
nostra comunitat autònoma tengui un paper actiu en aquesta
qüestió fonamental per al bon funcionament de la nostra
economia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. En torn de fixació de posicions té
la paraula el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds. 

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En relació amb aquesta proposició, la
creació de l’autoritat en defensa de la competència a les Illes
Balears, efectivament, com s’ha comentat, l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears estableix que correspon al
Govern de les Illes Balears la defensa de la competència en
l’àmbit autonòmic d’acord amb la legislació estatal i en els
termes establerts tant per la legislació estatal com per l’europea.

Per tant, correspon al Govern de les Illes Balears vetllar per
un correcte funcionament de la competència en l’àmbit de les
Illes Balears per tal de garantir un mercat obert i en igualtat de
condicions per als diferents sectors econòmics. De fet, ens
consta -i així s’ha anunciat en diverses ocasions per part de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia- que ja es treballa en
aquests moments en la creació d’un òrgan en defensa de la
competència per tal de dur a terme aquestes funcions i que sigui
àmpliament representatiu dins l’àmbit de les Illes Balears.
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Pensam que aquest òrgan hauria de tenir com a objectiu
contribuir a garantir el correcte funcionament competitiu del
mercat exercint aquelles funcions relatives a la defensa de les
competències atribuïdes al Govern de les Illes Balears. Pensam
que la seva principal funció ha de ser completar les polítiques
actuals que ja es duen a terme amb estructures més flexibles
principalment pel que fa a la instrucció i resolució de denúncies
que hi pugui haver en temes de competència i en mesures i
activitats com la promoció de la competència i la seva difusió.

Per tant, donarem suport a aquesta proposta del Grup
Parlamentari Mixt en relació amb la creació de l’autoritat de
defensa de la competència de les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Garcías.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, la Llei 15/2007, de 3
de juliol, de defensa de la competència crea en l’àmbit de l’Estat
espanyol una institució única i independent del Govern, la
Comissió nacional per la competència, que integra els antics
serveis del Tribunal de defensa de la competència. La comissió
nacional és un organisme públic encarregat de preservar,
garantir i promoure l’existència d’una competència efectiva en
els mercats en l’àmbit de l’Estat, així com la de vetllar per a
l’aplicació coherent de la Llei de defensa de la competència
mitjançant l’exercici de les funcions que se li atribueixen a
aquesta i en particular mitjançant la coordinació de les
actuacions dels òrgans reguladors sectorials i dels òrgans
competents a les comunitats autònomes, així com la cooperació
dels òrgans judicials competents. 

Efectivament, ja comunitats com Madrid, Múrcia, País Basc,
València, Extremadura, Galícia, Andalusia, Aragó i Castella i
Lleó tenen creats aquests òrgans de defensa de la competència.
Les Illes Balears, tal com preveu l’Estatut, no pot quedar al
marge d’aquest ordenament que ordena les competències tant en
l’àmbit de la Unió Europea com de l’Estat espanyol i adapta,
amb aquesta llei 15/2007, la situació i el marc autonòmic de
l’aplicació en tots els àmbits i en totes les lleis. 

Per tant, crear l’òrgan de defensa de la competència de les
Illes Balears ens sembla una passa més en l’ordenament i en
l’organització institucional d’aquesta comunitat en el marc de
l’Estat espanyol i de la Unió Europea. 

Per aquest motiu, donarem suport a aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, té la paraula el Grup Popular.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
Grup Parlamentari Popular també votarà a favor d’aquesta
proposició no de llei presentada pel Grup Mixt per idèntiques
raons que les que han exposat els distints portaveus que han
parlat abans que nosaltres i que es fonamenten bàsicament en el
desenvolupament de l’article 32, apartat 20 en aquest cas del
nou Estatut d’Autonomia, l’Estatut d’Autonomia recentment
reformat.

Creim que l’Estatut és d’obligat compliment, no només en
aquesta matèria de creació d’una autoritat de defensa de la
competència en l’àmbit autonòmic, sempre d’acord amb la
legislació estatal i comunitària, sinó que creim que és un estatut
i una norma d’obligat compliment en tots els seus aspectes que,
dissortadament i lamentablement, no es du a terme el seu
compliment per voluntat d’aquest govern durant aquesta
legislatura. Com a prova més evident i manifesta d’aquest
incompliment és el traspàs de competències o l’efectivitat de
l’exercici d’una sèrie de competències per part dels consells
insulars que en aquest moments és obstaculitzat i paralitzat -i
reiteradament denunciat per altra banda pel Partit Popular-
durant aquesta legislatura per part del Govern com a
conseqüència d’una sèrie d’acords entre partits polítics que han
posat per damunt d’aquests acords el que és el compliment
estricte de l’Estatut, però bé, com els deia creim en això.

Per tant, votarem a favor. De fet, ja a finals de la passada
legislatura a la Conselleria de Comerç i Indústria havíem
començat també ja les passes i les feines necessàries per dur a
terme la creació d’aquesta autoritat de defensa de la
competència, però no voldria desaprofitar l’ocasió que em dóna
aquesta proposició no de llei per fer també un comentari en
caràcter general i és que nosaltres havíem suposat que el Govern
no feia res en relació amb això. Havíem suposat que el Govern
no havia donat ni una passa, ni cap iniciativa, ni cap feina, ni
cap tasca des del començament d’aquesta legislatura perquè, en
cas contrari, no enteníem la iniciativa de la Sra. Marí. 

La Sra. Marí en reiterades ocasions en aquesta comissió i en
aquest plenari ha votat que no a reiterades iniciatives del Partit
Popular amb un únic argument que era que el Govern ja ho feia.
Per tant, vàrem entendre que si ella presentava aquesta
proposició no de llei avui aquí d’havia ser perquè tenia notícia,
coneixement de l’omissió del Govern en aquest sentit i que el
Govern no feia els seus deures i no feia les seves tasques en
aquesta matèria. El Sr. Barceló ha vengut a corregir, com a
portaveu del BLOC i representant oficiós aquí per tant de la
Conselleria de Comerç i Indústria, a la Sra. Marí i ha dit que sí
que efectivament des del Govern es feien ja les feines
necessàries per dur a terme aquesta autoritat de defensa de la
competència. 

Per tant, m’atreviria a dir que si aquest proposició no de llei
es manté el Partit Popular votarà que sí, no farà com la Sra.
Marí que vota no quan una cosa creu que hi està d’acord, però
que el Govern ja la fa; però sí que, en atenció a allò que ens ha
expressat el Sr. Barceló que la conselleria ja fa això, sí que
suggeriria a la Sra. Marí que sigui conseqüent, que sigui
coherent amb els seus plantejaments, amb el que ha fet fins ara
a aquest parlament i a aquesta comissió i per tant, retiri aquesta
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proposició no de llei amb l’argument, crec que lògic, que el
Govern ja fa la seva feina.

Moltes gràcies.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta diputada mantindrà aquesta
proposició no de llei. Entenem que a vegades les dinàmiques
parlamentàries tenen un temps, tot té el seu temps i que per tant,
també causes personals que no vénen al cas han fet que s’anàs
retardant en el temps. Esperam que, tant si a la legislatura
passada com si a aquesta s’hi treballa, aquesta proposició no de
llei serveixi com a veu del Parlament per tal d’incentivar, de
transmetre a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia que
tiri endavant aquesta feina que fan. 

De totes maneres, sí que vull agrair el suport de tots els
grups. Pens que una defensa eficaç de la competència ajuda
veritablement al mercat obert i amb igualtat de condicions i que
això és allò que es necessita a les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passaríem idò a la votació, si ho troben bé
els diferents portaveus ho deixaríem aprovat per assentiment. 

Entenent que és així, en conseqüència, queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 6554/08, relativa a la creació de
l’autoritat de defensa de la competència a les Illes Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9675/08, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a boicot a
empreses.

Passam idò a la segona proposició no de llei RGE núm.
9675/08, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
al boicot a empreses. Té la paraula la Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Quan aquesta diputada va presentar
la proposició no de llei que ara debatem, a mitjans mes
d’octubre, a tots ens sorprenia una notícia que de ser veritat
supòs que tots estarem d’acord a qualificar com a d’actuació
perversa i ho dic així, amb totes les precaucions del món, ja que
es tracta d’una notícia apareguda als mitjans de comunicació,
però no contrastada. 

Els en faig un resum per si ja no la recorden. Començava la
crisi a Navarra que posava fi a una llarga relació entre el Partit
Popular i Unió del Poble de Navarra. UPN anunciava que els
seus dos diputats a Madrid s’abstindrien en la votació dels
pressupostos del 2009, cosa que rompia la disciplina de vot
unitari fins aleshores amb el Partit Popular i afavoria que els
pressupostos generals seguissin el seu curs. Sembla que el Partit
Popular sospita que l’empresari navarrès Antonio Catalán,
propietari d’una important cadena d’hotels, els hotels AC,
hauria actuat d’intermediari entre el president d’UPN, Miguel
Sanz, i el president del Govern de l’Estat. 

Per aquest motiu el Partit Popular hauria ordenat a totes les
institucions rompre qualsevol relació mercantil amb els hotels
AC i de fet, aquesta mateixa setmana anulAlaven una reserva de
45 habitacions a un hotel AC de A Coruña on celebraven una
reunió de parlamentaris del Partit Popular i les reservaven a un
altre hotel del mateix sector i mateixa categoria. Tot feia pensar
que era una acció premeditada que ens en recordava d’altres
d’anteriors, com el boicot al cava català de fa ara dos anys o el
més recent boicot públic als mitjans de comunicació PRISA
arrel d’un comentari del ja desaparegut Jesús de Polanco, però,
tal com he dit a l’inici, la intenció d’aquesta proposta és més
consistent que un simple comentari de rebuig a casos puntuals
que poden haver ocorregut. 

Allò que preocupa al meu grup és que, encara avui a un país
democràtic com el nostre, alguna empresa es pugui sentir
perseguida o perjudicada per raons d’ideologia política dels seus
gestors o, fins i tot, per raons d’ubicació geogràfica com va ser
el cas del boicot al cava català. Perquè, mirin una cosa, no
hauríem d’oblidar que la definició de boicot és literalment
“negar-se a comprar, vendre o practicar alguna forma de relació
comercial o d’altre tipus amb individus o empreses considerats
pels participants al boicot com a autors d’alguna cosa
moralment reprovable”. 

Si anam a la història ens trobam amb exemples tan dignes
com el de Mohandas Gandhi quan a l’any 1915 va fer una crida
a la Índia per boicotejar els productes britànics per tal de
revitatlizar les indústries locals. Va ser una de les seves
primeres accions no violentes per recuperar la independència de
la Índia. Dic açò perquè el boicot s’ha identificat al llarg de la
història com a una actuació reprovatòria i en alguns casos com
a tàctica per tal d’aconseguir un consum ètic. És a dir, que ningú
no l’hauria d’utilitzar d’una altra manera i molt menys com a
força de pressió amb altres finalitats.

Per tant, el que avui interessa al meu grup manifestar no és
exactament el rebuig total a una actuació puntual, que podríem
dir perversa, sinó prendre-la com a exemple d’allò que no hauria
de succeir mai. I no hauria de succeir mai perquè les empreses
afectades per aquests casos tenen empleats, tenen obrers,
treballadors i treballadores que poden veure perillar els seus
llocs de feina i amb els llocs de feina no té dret a jugar-hi ningú.

Pel motius exposats i, repetesc, de manera genèrica com a
compromís de totes les forces polítiques que afortunadament
compartim espai dins aquest país democràtic, els deman el seu
vot favorable a aquesta proposició no de llei en el sentit d’instar
el nostre govern perquè manifesti el seu rebuig a qualsevol
persecució política a qualsevol empresa del nostre país per raons
d’ideologia política dels seus propietaris, gestors o
administradors o, fins i tot, per raons d’ubicació geogràfica i a
aquesta cambra, al Parlament de les Illes Balears, manifestar el
nostre suport a empresaris i treballadors que hagin pogut sofrir
aquest tipus de pressió conscients de la fragilitat de l’equilibri
empresarial i de la importància de la conservació dels llocs de
feina. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Té la paraula... el portaveu
del BLOC.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Ens trobam davant una..., BLOC
i PSM-Verds, efectivament. 

Ens trobam davant una proposició no de llei en la qual estam
d’acord genèricament, però que hem de matisar. Efectivament,
vàrem viure al seu moment l’exemple del boicot al cava català
i a altres productes catalans en el moment en què hi havia una
reivindicació d’una reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya i en què, d’una manera demagògica, alguns varen dir
que es volia rompre Espanya. Bé, al marge que aquesta
consideració és absolutament interessada i exagerada, es va
promoure -com dic- per part de determinats sectors aquest
boicot, per a mi des del punt de vista polític, absolutament
injustificable, però hem de recordar que també hi ha qüestions
ideològiques, lògicament, que et poden fer prendre
determinades decisions respecte a productes que vols o no vols
consumir. La portaveu del PSOE fins i tot posava alguns
exemples concrets, i per tant jo crec que estam en un límit en
què hem de ser molt acurats.

Per tant estam d’acord amb el fons de la qüestió però la
veritat és que consideram que són qüestions que s’han de
tractar. Recordem, per exemple, demandes nostres, per exemple,
també de l’etiquetatge en català; recordem, per exemple,
recentment com una cadena de televisió es va manifestar a favor
d’un manifiesto que anava contra llengües com la nostra, per
exemple; i són casos en què lògicament és justificable, o es pot
entendre, si no justificable, que determinades persones prenguin
determinades postures de consumir o no consumir aquells
productes. Ara, un boicot orquestrat i sobretot que es pugui fer
des de partits que tenen governs i que per tant des d’aquests
governs puguin dur a terme aquestes qüestions sí que és un tema
ja més delicat. 

Per tant en aquest sentit i no en un altre serà amb el qual
donarem suport a aquesta proposició del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el portaveu del Grup Popular, Sr. Oliver, per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en el
Grup Parlamentari Popular estam d’acord amb el primer punt
d’aquesta proposició no de llei, però no estam d’acord i no
podem subscriure les intervencions que aquí s’han fet i molt
manco la de la Sra. Mercadal. No podem subscriure, Sra.
Mercadal, la seva intervenció sobre una notícia, com vostè
mateixa ha dit, no contrastada. Tampoc no entraré dins els
exemples que s’han posat aquí de boicot, però jo també n’hi vull
afegir un, i em deman a veure si era o no era boicot, si donen o
donarien suport al boicot que es va fer al Partit Popular a

Catalunya, concretament amb el Pacte del Tinell, a títol
d’exemple. 

Però, com deia, estam d’acord amb el primer punt de la
proposició no de llei, de rebutjar qualsevol persecució política
de qualsevol empresa del nostre país per raons d’ideologia
política dels seus propietaris, gestors o administradors, o fins i
tot per raons d’ubicació geogràfica, com estic segur que les
senyores i els senyors diputats estaran d’acord també a rebutjar
qualsevol favoritisme a qualsevol empresa del nostre país per
raons d’ideologia política dels seus propietaris, etc., etc. D’aquí,
idò, que jo els propòs una transacció al primer punt d’aquesta
proposició no de llei, que és afegir-hi precisament
“favoritisme”, és a dir, rebutjar qualsevol persecució política o
favoritisme. I la transacció que els propòs du també suprimir el
segon punt, perquè aquest segon punt, tal com està redactat,
seria contradictori amb el primer perquè no podem de cap
manera manifestar el suport als empresaris que han estat
afavorits, d’acord amb la transacció que els present.

I jo els deman, senyores i senyor diputats, si hi ha
favoritisme, per exemple, en la compra del 30% de Repsol per
part de la petroliera russa Lukoil. Creuen que hi ha tracte de
favor a Lukoil?, que vol fer l’operació de compra només
subrogant-se amb el crèdit de 5.200 milions que es va concedir
al Sr. Del Rivero quan va comprar el 20% de Repsol? Hi va
haver favoritisme quan la garantia eren només les pròpies
accions i el crèdit de l’Institut de Crèdit Oficial? Per què l’ICO
va donar aquest crèdit a SACYR?, per què no el dóna a totes les
empreses de construcció en general? Hi ha favoritisme per part
del Govern d’Espanya si s’autoritza aquesta operació de compra
de Lukoil del paquet d’accions de Repsol a SACYR, amb una
plusvàlua de 2.000 milions d’euros? Jo em deman i deman per
què Lukoil vol pagar 25 euros per acció quan les pot comprar a
borsa només a 15 euros. 

Jo deman, senyores i senyores diputats, amb aquesta
transacció que es rebutgi la persecució i el favoritisme polítics.
És per tant una proposició no de llei, amb la transacció, que
seria rebutjar aquests dos punts, i creguin-me que si aquesta
proposició no de llei queda tal com està redactada i no s’accepta
aquesta transacció que presentam i que proposam el Partit
Popular, m’atrevesc a dir que aquesta proposició no de llei sí
que serà una proposició no de llei persecutòria.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula per
contradiccions el grup proposant, Grup Socialista.
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LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc agrair les
intervencions de tothom, totes són constructives, i responent al
portaveu del Partit Popular dir-li que la transacció que proposa
en el primer punt d’afegir la paraula “favoritisme”, per part
nostra no hi ha absolutament cap problema; és una qüestió ètica
que el nostre grup ja du implícita dins el seu comportament, per
tant la hi podem afegir sense cap problema.

El que no volem és retirar el segon punt de la proposició no
de llei, ja que per a nosaltres el punt bàsic d’aquesta proposició
és la defensa dels treballadors i de les empreses aquí on fan
feina, que pensam que en cap moment no han de ser les víctimes
d’una actuació puntual.

Per tant en aquest sentit en el primer punt acceptam la
transacció mantenint la resta de proposició tal com està
redactada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per veure allò de la transacció té,
exclusivament per a això, la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, només per això i en
vistes al consens dir que votarem a favor també del segon punt,
una vegada que s’accepta la transacció que hem proposat
d’incloure també “favoritisme” en el primer punt.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Entenent que té el suport de tots els grups
amb la transacció plantejada, la podem donar aprovada per
assentiment. Moltes gràcies.

3) Proposició no de llei RGE núm. 9676/08, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig als
retalls de serveis públics.

I si els pareix bé entrarem a la tercera proposició no de llei,
RGE núm. 9676/08, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa al rebuig als retalls de serveis públics. Té la
paraula la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, defugint de tota demagògia i amb
el convenciment que les corporacions locals, especialment els
ajuntaments, estan mal finançades i dediquen una part important
de la seva gestió a serveis que en teoria haurien de ser
responsabilitat, almenys financera, d’altres administració, sí que
vull aquí manifestar que hi ha decisions, com les adoptades per
l’Ajuntament de Madrid de paralitzar una sèrie d’inversions en
equipaments de caire social, que són des del punt de vista del
meu grup discutibles.

I si he posat el cas d’un ajuntament governat pel Partit
Popular, que paralitza inversions com centres per a majors,
escoles infantils, pavellons esportius, instalAlacions per a
discapacitats o centres culturals, no menys decebedor és
comunitats autònomes com Madrid o València, també
governades pel Partit Popular, redueixin la despesa corrent en
universitats en una tercera, cosa que afecta especialment
remuneracions de docents i programes d’investigació. I si
parlam de sanitat, tot i que ens consta que el Govern central ha
augmentat en 8.000 milions d’euros els imports que transfereix
a les comunitats per gestionar la sanitat, sorprèn que
precisament a llocs com Madrid i València els seus respectius
governs conservadors no inverteixin més en sanitat sinó que
cada cop privatitzin més.

Per què exposo aquests exemples que res no tenen a veure
amb la nostra comunitat? Precisament per contrastar i constatar
que a les Balears, i amb un ample consens, com s’ha pogut
comprovar en aquest parlament aquestes darreres setmanes, sí
que s’està tenint la sensibilitat d’engegar una sèrie de mesures
per tal d’acompanyar i donar cobertura als colAlectius més
fràgils, a la vegada que impulsar accions per colAlaborar amb el
món empresarial en la reactivació de l’economia. 

Si ens situam a l’inici del segon semestre de l’any 2008
observam que a la nostra comunitat s’injecten al voltant dels
920 milions d’euros, que es duran a terme fins a finals del 2009,
bàsicament en inversions d’infraestructura de caire social:
educatives, sanitàries, mediambientals, d’habitatge, amb un pla
que preveu més de 2.000 actuacions, 5.000 de les quals es tracta
d’habitatges socials de nova construcció; en innovació, en
adequació de residències i construcció de noves, en transport
públic i en agrícoles. Però també, a part de les inversions, hem
donat cobertura a la demanda de protecció social amb caràcter
temporal i per a situacions d’urgència que es viuen a dia d’avui,
com revisar el pressupost destinat a la renda mínima, atorgar
ajudes per donar alternatives i d’allotjament transitori, reforçar
menjadors socials, subscriure convenis amb entitats que
treballen directament amb colAlectius vulnerables, etc., etc. 

I ara que estam plenament ficats en la tasca d’aprovació dels
pressupostos del proper any pensam que és important instar el
Govern a mantenir les inversions públiques com a pilar
fonamental de l’economia, així com també ho és reforçar les
polítiques socials i fer una aposta clara cap a la formació dels
treballadors i cap a la innovació, la recerca i el
desenvolupament. El mateix criteri aplicam a les polítiques
d’habitatge, i per suposat a l’atenció de les persones dependents.

En conseqüència aquesta proposició no de llei vol ser un
reconeixement cap a la sensibilitat del nostre govern en la dura
tasca d’afrontar una etapa de dificultats econòmiques sense
deixar en cap moment de pensar en els colAlectius més
desfavorits i que més atenció precisen, tant laboral com
assistencial. És per aquest motiu que demanam el vot favorable
a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Per fixar posicions té la
paraula el portaveu del BLOC i PSM-Verds.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que en un moment de
crisi com l’actual és vera que s’està fent un gran esforç per part
del govern en aquests moments perquè el capítol 6 d’inversions
i el capítol 7 també, siguin capítols que es mantenguin amb tota
la seva activitat, la qual cosa és difícil en un moment en què
preveim que hi haurà una baixada d’ingressos de la recaptació
de determinats imposts, lògicament per l’aturada en general de
l’activitat econòmica. 

És vera que aquí podríem entrar en un altre debat, que a més
s’ha introduït en diverses ocasions per part del Partit Popular
sobre la baixada dels imposts, però hem de recordar que
precisament en aquests moments és quan l’Administració
pública ha d’estar més forta, i ha d’estar forta tant per poder, a
través de les inversions, reactivar l’activitat econòmica com per
fer front a les necessitats socials, que precisament en un moment
com l’actual són més grans que mai. Per tant és evident que s’ha
de fer un gran esforç en tots aquells temes socials, alguns dels
esmentats i altres que s’hi podrien afegir, de necessitat
d’urgència, d’aplicació de la Llei de dependència, temes
d’afavorir en general els colAlectius més vulnerables, els
colAlectius més febles. 

Per tant des d’aquest punt de vista donarem suport a la
proposició que presenta el Grup Socialista. 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el portaveu del Grup Popular, Sr. Gaspar
Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquesta
crisi de caire mundial no és que també afecti la nostra
comunitat, Sra. Mercadal. Resulta que Espanya i la comunitat
autònoma nostra som el país on aquesta crisi, que primer era
financera que s’ha convertit ara en una forta crisi econòmica,
com deia, és el país que està més afectat, on afecta més. L’atur
creix a un ritme molt més fort a Balears i a Espanya que a la
resta d’Europa; fins i tot en aquests moments a Alemanya ja
s’està creant ocupació. Tenim un atur de més d’un 11% i avui
podem llegir als mitjans de comunicació que ja arribam als 3
milions d’aturats, amb 70.144 aturats a Balears; el novembre hi
ha hagut 22.025 aturats més que el 2007; el novembre
l’interanual l’atur ha crescut un 45,8%, i a més resulta que allà
on hi ha més aturats és en el colAlectiu d’immigrants i també que
treballen a la construcció, a la construcció ha tengut un
increment l’atur interanual d’un 109,4%. 

Bé, nosaltres estam d’acord amb aquest primer punt de la
proposició no de llei, amb el contingut, estam d’acord, però jo
em deman a veure també que amb aquesta proposició no de llei
s’ha de donar suport a tots aquests colAlectius a què s’ha fet
referència per part de la Sra. Portaveu, em deman a veure per

què el Govern de les Illes Balears no dóna suport, idò, també als
treballadors d’IB3 i els tirarà al carrer?, per què uns sí i uns no?

Però deia que estam d’acord amb aquest primer punt i no pot
ser d’altra manera. Jo els he de fer memòria que el Partit
Popular va presentar una moció a plenari de mesures per tal
d’estimular l’ocupació i l’estalvi familiar, una moció que com
vostès saben va ser aprovada per unanimitat, i la finalitat
d’aquest moció precisament era ajudar aquests colAlectius més
febles. 

Estam d’acord també que s’ha d’impulsar el sector
econòmic i productiu, totalment d’acord. Recordar que es va
presentar també pel Partit Popular i que va ser aprovada per
unanimitat una moció per ajudar el sector comerç, concretament
per millorar la rendibilitat del comerç, i en aquests moments
està en tràmit parlamentari el decret de rebaixes fiscals del
Govern. Però jo els deia que estava d’acord amb el contingut
d’aquesta proposició no de llei, però crec que hauríem de polir
un poc aquesta redacció perquè, si vostès s’hi fixen, senyores i
senyors diputats, la proposició no de llei diu “constatar”, que el
Parlament constati que el Govern manté la seva prioritat a la
vegada que reacciona... Bé, francament ens ve molt per amunt,
ens és costa amunt votar a favor aquest primer punt tal com ve;
tal com ve redactat ens suposa quasi quasi..., vostès ens
demanen un acte de fe. Jo els proposaria substituir aquesta
paraula “constatar” per “instar”; ens és igual, que digui el que
vulgui, “instar”, o que digui que el Govern ho faci. És el que
volem i és en el que estam d’acord.

Jo no sé ni sabem si el Govern ho està fent i fins on ho farà.
En el que sí estam d’acord és que ho ha de fer; que ho de fer, sí
que hi estam d’acord. Em deixi un dubte, i és que amb aquest
pressupost que han presentat ho dubt, que el Govern amb aquest
pressupost ho pugui fer, perquè és un pressupost que no és, en
contra del que es diu, més social que el pressupost del 2007,
però així i tot els deix el benefici del dubte i veurem si és, una
vegada amb l’actuació que faci el Govern utilitzant tots aquells
instruments que té via modificació de crèdit, veurem el que és
la liquidació del pressupost i si el Govern ha fet el que vostès
demanen i proposen en aquesta proposició no de llei. Nosaltres
en el que sí estam d’acord és que ho faci i ho dugui endavant.

En el mateix sentit el punt número 2; també ve redactat com
que el Govern s’ha de mantenir en la línia iniciada per mantenir
les inversions públiques. Nosaltres també li proposam una
transacció en vistes al consens i tal com han anat les altres
mocions o proposicions no de llei de caire econòmic que s’han
discutit en aquesta cambra amb motiu de la crisi. La transacció
que li propòs és que impulsi les inversions, però públiques i
privades. Nosaltres estam d’acord que hi hagi inversió, en una
crisi hi ha d’haver inversió, hi ha d’haver el capital privat, però
ha d’entrar també el capital públic per mirar de tenir aquest
equilibri que jo li he esmentava en una ocasió, Sra. Mercadal.
Estam d’acord que hi hagi estalvi per invertir, que se suprimeixi
despesa corrent per invertir; no estam d’acord, però, que se
suprimeixi despesa en educació, i no és que ho diguem, sinó que
ho hem manifestat i ho hem posat damunt el paper amb aquella
proposició no de llei que li he esmentat abans que vàrem
presentar quant a l’estalvi familiar. Hi ha un punt que fa
referència precisament i nosaltres som defensors de mesures a
mig i a llarg termini, i una d’aquestes mesures a mig i a llarg
termini no només per sortir de la crisi, sinó perquè el partit
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pugui tenir un creixement, és precisament invertir en educació.
Per tant, aquí a nosaltres ens hi trobarà.

En definitiva, Sra. Mercadal, estam d’acord amb allò que diu
aquesta proposició no de llei, però se’ns fa un poc costa per
amunt constatar que el Govern ho està fent. Nosaltres el que
volem és que el Govern ho faci, amb això hi estarem d’acord i
l’ajudarem. Però que vostè ens faci dir que constatam que el
Govern ho està fent, cregui’m que és una mica fort per a aquest
grup que represent votar-li a favor. Si m’accepta la transacció,
amb molt de gust, perquè hi estam totalment d’acord, li votarem
a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Té la paraula la Sra. Mercadal per
les contradiccions i per dir-nos la posició respecte de les
transaccions ofertes.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc agrair totes les
intervencions i dir-li al portaveu del partit Popular que nosaltres
no li demanam cap acte de fe, li demanam un acte de confiança.
Però bé, ja que avui sembla ser una comissió quasi idílAlica diria
jo, en un pla distès, pel que es refereix a la seva transacció en el
primer punt, no tenim cap inconvenient en canviar la paraula
“constata” per la paraula “insta”, i açò voldria dir canviar una
mica la redacció i si m’ho permeten els llegiré així com jo
entenc que seria aprovable: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears que, malgrat la crisi
econòmica de caire mundial, però que també afecta el nostre
país i la nostra comunitat, mantengui la seva prioritat...”, així
fins al final. És així com havíem quedat, no?

I pel que fa al segon punt, també acceptaríem la transacció
i jo entenc que quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a mantenir-se en la línia iniciada
de mantenir les inversions públiques i impulsar les inversions
privades, així com els serveis a les persones, com a pilars
fonamentals de la comunitat”.

Si aquesta redacció els va bé, per part nostra acceptat
totalment.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, l’acte de confiança del
Partit popular la té, però cregui’m que hi ha dos matisos que li
voldria fer: suprimir la seva prioritat, perquè és la comunitat de
tots, és la prioritat del Parlament no del Govern, manté la
prioritat d’acompanyar, la prioritat imposada o demanada, que
li demana el Govern.

El segon punt no, “mantenir la línia iniciada a mantenir les
inversions”, no. Jo deman que se suprimeixi “mantenir les
inversions” i es digui “que es fomenti, s’impulsi la inversió
pública i la privada”. És més el que jo deman, no mantenir, sinó
que s’impulsin més les inversions públiques.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Totalment d’acord. Endavant.

EL SR. PRESIDENT:

Si els pareix bé, senyors portaveus, entenent el sentit, queda
aprovada.

I esgotat l’ordre del dia, abans d’aixecar la sessió dir que
avui és l’última comissió abans d’acabar-se el període, fins a
l’any que ve. Per tant, desitjar-los a tots molt bones festes en
nom de la Mesa.

Moltes gràcies.
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