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(Inici de sessió no enregistrat)
I.1) Pregunta RGE núm. 9511/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a actuacions amb fons europeus a Eivissa i
Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Marí. Qui respon? La Sra. Vives té la
paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

LA SRA. PRESIDENTA:
...presentada per la diputada Sra. Esperança Marí i Mayans.
Sra. Marí, té la paraula.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Consellera Vives, la situació de crisi econòmica requereix una
resposta ràpida per part de les institucions, amb totes les eines
que aquestes tenguin a l’abast. Avui encara una d’aquestes eines
són els fons europeus. Malgrat que sigui una eina que
lògicament es vagi desplaçant de l’Europa del sud cap a
l’Europa de l’est, atenent les noves incorporacions a la Unió
Europea, així i tot encara existeixen aquests fons europeus per
a nosaltres i resulta important aprofitar-los. Lògicament a
Eivissa ens interessa saber la repercussió a les Pitiüses d’aquests
fons. Per tant, voldria demanar-li quines actuacions amb fons
europeus té previst dur a terme la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia a les illes d’Eivissa i Formentera.
Moltes gràcies.

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Efectivament, i amb la finalitat de recuperar el retard
acumulat en l’aprovació del programa operatiu per complir amb
la (...) de pagaments, certificar i amb l’objecte de no perdre
cofinançament europeu, es va fer necessari iniciar l’execució
d’un seguit d’obres i de projectes amb un grau de maduració
elevat, però que el termini d’execució fos curt perquè el temps
que teníem així ens ho indicava.
Primerament s’ha de destacar el finançament del soterrament
dels contenidors de l’illa de Formentera. És una obra que ja s’ha
acabat i tenia un pressupost d’1.300.000 euros. Això jo crec que
suposa una inversió molt important a una illa amb un sistema de
tractament de residus complicat. Ja dic, aquest projecte està
executat i ja s’estan emprant.
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D’entre els vuit projectes aprovats també per la Unió
Europea al Consell de Govern de dia 1 d’agost del 2008, dos
corresponen a l’illa d’Eivissa i un altre a Formentera. Tots ells
cofinançats en un 50% mitjançant fons europeus. A Formentera
es finançarà la construcció del Centre Artesà de Formentera
(Can Gabrielet), aquest projecte té com a objectiu la
transformació de la caserna actualment abandonada de la
Guàrdia Civil en un centre artesà i cultural polivalent,
conservant així una imatge històrica de l’antic nucli de Sant
Francesc. El pressupost d’aquest projecte puja a 700.000 euros.
I cal dir que aquesta era una reivindicació històrica dels
formenterencs i una petició del Consell Insular de Formentera.
Per tant, és un projecte que també està en marxa.
A Eivissa s’han aprovat dos projectes. El primer, la
museització de Na Capelleta en el nucli urbà d’Eivissa. El
projecte consisteix en el desenvolupament d’un projecte
museogràfic i també la construcció de l’edifici i la coberta del
Centre d’Interpretació de Restes Arqueològics púniques,
romanes i islàmiques trobades en el solar. El seu pressupost és
de 450.000 euros. També a Eivissa s’ha finançat la rehabilitació
del Centre Artesà Sa Penya, en el nucli urbà d’Eivissa. Igual
que en el cas del Centre Artesà de Can Gabrielet de Formentera,
aquesta actuació contribuirà a la recuperació del barri de Sa
Penya i a diversificar l’oferta turística. El pressupost en aquest
cas és de 900.000 euros. I aquest projecte constarà d’una segona
fase que permetrà la reforma de la plaça de Sa Pedrera.

I per què barracons i no aules prefabricades, Sra.
Consellera? Primer, perquè aquestes instalAlacions no compten
amb un bany, que els alumnes d’infantil puguin fer servir dins
les seves instalAlacions. I també perquè les pluges d’aquests dies
es filtraven a través de les juntes i de les finestres d’aquestes
recentment estrenades aules prefabricades. Tot un exemple de
planificació i previsió.
I tot això què ha provocat, Sra. Consellera? Molta
desconfiança i preocupació entre els pares i les mares dels
alumnes del ColAlegi Públic de Vara de Rei. Ja sabem que s’han
fet diverses reunions amb ells, però avui encara hi ha pares i
mares que a pesar de tenir els seus fills matriculats en aquest
centre, no els duen a classe perquè consideren que les
instalAlacions no són segures. També hem vist a la premsa
d’avui que les obres a les aules afectades pel despreniment han
començat, de la qual cosa n’estam molt contents.
Però tot i això, Sra. Consellera, ens agradaria que ens
expliqués quines solucions pensa aportar i quines ja ha aportat,
donat que aquesta pregunta estava prevista la setmana passada,
per solucionar els problemes del ColAlegi Vara de Rei. Això per
una banda. I també si s’han solucionat els problemes de filtració
d’aigua dels barracons del Cervantes i si s’han instalAlat els
banys. També com va el projecte de reforma del ColAlegi Públic
de Vara de Rei que es va deixar preparat amb un pressupost
l’anterior legislatura.

Moltes gràcies.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vives. Vol contestar la Sra. Marí?

Moltes gràcies. Sra. Galmés, té la paraula.

I.2) Pregunta RGE núm. 9534/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a solucions als problemes del CP Vara de
Rei de Sant Antoni de Portmany.
Passem, doncs, a la següent pregunta. La formula la Sra.
Carolina Torres, té la paraula.
LA SRA. TORRES I CABAÑERO:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, ja fa més de vint dies, l’aula de segon de
primària del ColAlegi Vara de Rei de Sant Antoni de Portmany
va sofrir un despreniment parcial del fals sostre, a causa d’una
filtració d’humitats. Per sort, els fets es varen produir fora de
l’horari lectiu i, per tant, no hi havia cap boix dins les aules
quan va succeir aquest fet. Però a causa dels danys, aquestes
aules varen ser immediatament buidades i es va començar el
trasllat dels dos grups d’infantil als barracons ubicats a
l’aparcament del ColAlegi Cervantes.

1987

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):
Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment, com vostè ha dit la
pregunta ja està una mica passada, és ajornada de la setmana
passada i les actuacions ja s’estan fent. La primera ha estat
traslladar els alumnes a les aules prefabricades, que estava
previst per Nadal i s’iniciaven les obres d’ampliació i reforma
del centre i que se començaran el mes de gener. Estam en la
quarta mesa de contractació.
I respecte de l’altra qüestió, l’ajuntament s’havia de fer
responsable de la reparació del fals sostre de les aules de
primària i al final per desbloquejar-ho, donat que l’ajuntament
no hi estava disposat, la conselleria, malgrat no ser de la seva
competència, avançarà els doblers perquè l’interès prioritari són
els alumnes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Galmés. Vol fer ús de la paraula la Sra. Torres?
Té la paraula.

1988

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 44 / 4 de novembre del 2008

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ens agrada sentir bones
notícies i és una llàstima no haver pogut formular aquesta
pregunta la setmana passada, tal vegada hauríem avançat alguna
cosa més. Sra. Consellera, vostè és la màxima responsable en
matèria d’educació d’aquestes illes, per tant, no val dir aquí en
aquesta cambra que no és responsabilitat seva, sinó d’una altra
institució. Però de totes maneres, ens consta que aquest centre,
que ja és bastant vell, ha tingut un manteniment correcte en
anteriors legislatura per part d’anteriors governs i també per part
de l’ajuntament. De fet, ningú no li dóna la culpa a vostè
d’aquest despreniment...

Coincidint amb la Presidència de l’Euroregió per part de
Francesc Antich, la Conselleria d’Educació i Cultura organitzà
unes jornades entre els dies 23 i 25 d’octubre, sota el títol
d’Innovació, Investigació i Cultura, on més de cent
professionals han debatut sobre la importància i l’aplicació de
la investigació i la cultura, partint de la necessitat de la
introducció de la I+D en el camp cultural. Primerament, Sra.
Consellera, li vull donar l’enhorabona per aquesta fita, i
m’agradaria que ens pogués anunciar quines han estat les
conclusions d’aquestes jornades.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
Moltes gràcies. Sra. Galmés, té la paraula.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Torres. Sra. Galmés, té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):
Gràcies, Sra. Presidenta. Li vull dir que l’Ajuntament de
Sant Antoni és el responsable, vostè ho sap, del manteniment
dels centres de primària. En aquest moment estam esperant que
l’ajuntament faci la comesa perquè els banys -i per això ja
deixaran de ser barracons- puguin estar operatius. Falta que
l’ajuntament faci aquesta passa.
Per altra banda, jo mateixa m’he posat en contacte amb el
servei de Gesa perquè s’agiliti el trasllat del pal d’electricitat
que impedeix posar les aules prefabricades. En aquest sentit vull
dir que en quinze dies estarà solucionat, i la intervenció de la
conselleria al costat de l’ajuntament ha facilitat molt les coses
perquè en cas contrari el problema hauria estat molt més greu.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament, a les
jornades hi participaren 173 inscrits de Balears, Catalunya,
Aragó, sud de França, de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, i
fonamentalment hi assistiren gestors culturals, artistes,
professors universitaris i estudiants.
Com vostè ha dit, el títol genèric d’Innovació, Investigació
i Cultura ha suposat la constatació del canvi en la creació,
transmissió, recepció, consum cultural i comunicació que
determinen les noves tecnologies. A partir d’aquí la conferència
de (...) “Internet, un sisme davant la cultura”. El que es va fer va
ser explicar i demostrar amb casos pràctics, per exemple el
funcionament de l’anella cultural de la Generalitat de Catalunya,
que vol connectar tot el territori mitjançant una xarxa de fibra
òptica, que comuniqui i posi a l’abast de tots els ciutadans els
coneixements i esdeveniments culturals. Idò, una de les
conclusions és la incorporació a aquesta anella cultural.

Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Galmés.
I.3) Pregunta RGE núm. 9654/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lladó i Pol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Jornades culturals euroregionals.
La següent pregunta la formula la Sra. Lladó i és relativa
també a la Conselleria d’Educació i Cultura. Té la paraula.

També es va presentar el City-lab, que és un centre
d’experimentació amb noves tecnologies per connectar de forma
immediata ciutadans, empreses culturals i universitat. També es
va fer una demostració de caràcter sostenible de les jornades
amb la reutilització dels materials que es varen utilitzar i fins i
tot el mobiliari. D’aquí a deu dies tendrem els resultats d’una
ecoauditoria. També es varen celebrar reunions entre
representants de diferents universitats, de creació d’un màster
de gestió cultural de l’Euroregió. Tal vegada aquesta sigui la
principal conclusió. També se seguiren projectes ja en marxa,
com el portal cultural, la xarxa de museus d’art contemporani,
la xarxa de biblioteques i les xarxes de teatre.

LA SRA. LLADÓ I POL:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El 29
d’octubre del 2004 es va signar la declaració fundacional de
l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, amb la finalitat d’establir les
línies de cooperació entre els actors polítics, econòmics i socials
a l’espai comprès per Midi/Pyrénées, Languedoc/Roussillon,
Catalunya i Balears.

En resum, hem donat resposta als corrents més innovadors
i emergents en la gestió cultural i sobretot hem obert el camí per
establir i potenciar xarxes culturals entre els integrants de
l’Euroregió.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Galmés.
I.4) Pregunta RGE núm. 9659/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a declaracions efectuades pel vicepresident del
Consell d'Eivissa.
La següent pregunta la formula el Sr. Jerez del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Gràcies, Sra. Presidenta. Fa poques setmanes es va
encarregar una enquesta a l’illa d’Eivissa relacionada amb els
serveis públics, amb la prestació de serveis públics que es
prestaven precisament en aquesta illa. Un dels serveis més
valorats pels ciutadans i considerat com a deficitari és el
transport públic. Aquest fet va provocar que el conseller de
Mobilitat del Consell d’Eivissa manifestés agressives crítiques
contra el conseller de Mobilitat del Govern balear, que és vostè,
Sr. Vicens.
La pregunta és la següent, ben fàcil, quina opinió li
mereixen a vostè les declaracions efectuades pel vicepresident
del Consell d’Eivissa en relació amb la manca d’implicació que
té vostè i aquest govern per extensió de les Illes Balears en el
transport públic?

Vostè podrà anunciar compromisos i podrà fer declaracions
de voluntat i d’intencions respecte del finançament del transport
públic a Eivissa, i em pareix molt bé, jo això li ho reconec i li ho
agraesc. Però vostè allò que ha de fer definitivament és arreglar
el problema, això és el que ha de fer, vostè no ha de venir aquí
a prometre la lluna. Vostè ha de venir aquí a arreglar el
problema i avui encara vostè no ha solucionat el problema,
maldament ens prometi als eivissencs la lluna.
Miri, precisament avui hi ha unes declaracions del Sr. Albert
Prats que insisteix en el mateix, reivindica un millor servei
públic de transport a l’illa d’Eivissa. Jo no sé si vostè voldrà fer
cas al Sr. Albert Prats o no. Jo crec que ho hauria de fer, perquè
és la seva responsabilitat. Li he de dir que nosaltres en aquest
cas sí que estam al costat del Sr. Prats. Nosaltres consideram
que no hem de tenir un servei públic de transport precari com el
que tenim i pensam que el finançament ha de ser l’adequat.
Jo li diré què ha dit avui el Sr. Prats, vostè possiblement no
hagi llegit la premsa d’Eivissa d’avui. Diu: “el conseller Albert
Prats va demanar ahir al Govern balear que aporti més diners
públics al consell perquè l’illa deixi de tenir un transport públic
deficitari, que està anys llum d’altres illes, com Mallorca”. Això
és el que diu el Sr. Albert Prats avui al Diari d’Eivissa.
Nosaltres estam d’acord amb aquestes declaracions perquè
pensam que és així...
LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Moltes gràcies, Sr. Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. Jerez. Sr. Vicens, té la paraula.

Gràcies, Sra. Presidenta.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

1989

(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, com no pot ser d’altra
manera, respect les opinions del conseller insular de Mobilitat
i, a més a més, compartesc la necessitat de potenciar el transport
públic a Eivissa. De fet, el Govern està fent algunes línies de
treball en aquest sentit.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Vicens. Sr. Jerez, té la paraula.

Sr. Vicens, té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, miri, jo veig lògic que el
conseller insular vulgui millorar encara més les inversions de
transport a Eivissa, el que em sorprèn és que vostès, des del
Partit Popular, demanin per una acció de govern que
precisament ha millorat substancialment moltíssim respecte de
la legislatura passada.

EL SR. JEREZ I JUAN:
Gràcies, Sra. Presidenta. Miri Sr. Conseller, avui vostè
encara continua qüestionat, no és que estigués qüestionat fa
unes setmanes pel vicepresident del consell, avui encara el
qüestionen a vostè. Precisament el que el qüestiona és la
mateixa persona, el Sr. Albert Prats. Per tant, vostè no ha
solucionat res, vostè no ha arreglat res durant tot aquest temps.
Per tant, té un problema i esper que se solucioni.

Miri, des de les ajudes que tenim des de la Conselleria de
Mobilitat i Ordenació del Territori, tot i que Eivissa té les
competències en matèria de transport terrestre, la realitat és molt
tossuda. Miri, resulta que vostès tenien un conveni d’1,5 milions
d’euros en sis anys d’Eivissa i Formentera conjuntament. A més
a més, consentien que aquest conveni fos menor que el que hi ha
amb Menorca. Resulta que nosaltres hem aprovat i estam
tramitant un nou conveni que és molt superior, de 2,25 milions
d’euros en cinc anys, exclusiu per al Consell d’Eivissa i d’igual
quantia amb Menorca. Per tant, això suposa un 83%

1990
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d’increment respecte dels convenis que tenien vostès, Sr. Jerez,
no sé si sap això.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Llauger. Sra. Santiago, té la paraula.

Després, per altra banda, aquest govern en el pressupost del
2009, recull una partida específica per potenciar el transport
terrestre d’Eivissa i de Menorca. I, a més a més, també sabrà
vostè que la Comissió Mixta d’inversions estatutàries negocia
amb Madrid més inversions per a Menorca, Eivissa i
Formentera.
Per tant, Sr. Diputat, això de tenir el transport públic com
està a Eivissa jo crec que el que hauria de fer vostè és demanarli aquesta pregunta a la Sra. Estaràs, perquè nosaltres el que hem
fet ha estat millorar molt la situació i si el transport públic a
Eivissa era molt deficient, deu ser perquè vostès varen gastar els
doblers, Sr. Jerez, amb un endeutament impressionant en
autopistes i no per arreglar el transport públic d’Eivissa.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Vicens.
La següent pregunta la formula el Sr. Josep Carretero...
Sí?
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):
Sra. Presidenta, és per demanar l’ajornament d’aquesta
pregunta perquè el conseller Carbonero està indisposat.
I.5) Pregunta RGE núm. 9653/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla estatal d'habitatge.

LA SRA CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):
Bon dia a tots i a totes, Sra. Presidenta. Efectivament,
complint la proposició no de llei aprovada en aquest parlament
i els acords de pacte de govern, el Govern de les Illes Balears ha
acordat crear la Fundació balear de la Memòria Democràtica.
En aquests moments ja s’han elaborat els estatuts i estan en
revisió jurídica.
Com vostè ha dit els objectius bàsics d’aquesta fundació
seran proposar i implantar polítiques públiques de
commemoració, conservació i foment de la memòria històrica;
també coordinar l’acció institucional en l’àmbit de la memòria
democràtica, tant a nivell local, insular, com autonòmic, així
com donar suport a les iniciatives de la societat civil, com fan
en aquest moment determinades associacions.
Aquesta fundació estarà constituïda pels patrons, que seran
membres del Govern, conselleries del Govern, representants
dels consells insulars, representants de la FELIB i representants
dels grups parlamentaris representats en el Parlament. Hi haurà
una presidència que serà de caràcter rotatiu amb els membres
del Govern i un o una gerent de reconegut prestigi a l’àmbit de
la memòria històrica. Hi haurà també dos consells, un consell
assessor que serà un òrgan de consulta i de caràcter científic, i
un consell cívic que estarà format per les entitats i els grups
civil que fan feina en aquesta matèria.
El calendari que podem anunciar, si no hi ha cap dificultat
sobrevinguda, seria que dins el 2008, en els dos mesos que ens
queden del 2008, tancar els estatuts a nivell jurídic i iniciar els
tràmits administratius i inscriure la fundació a principis del
2009.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies.
Molt bé. Queda ajornada per al proper plenari.
LA SRA. PRESIDENTA:
I.6) Pregunta RGE núm. 9655/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a Memorial
democràtic de les Illes Balears.
Passam a la següent pregunta RGE núm. 9655/08, del Sr.
Miquel Àngel Llauger. Té la paraula.
EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. L’anomenada memòria històrica és
un tema d’actualitat en aquest moment i a posta nosaltres
voldríem recordar que fa devers un any aquesta cambra va
aprovar una proposició no de llei en virtut de la qual s’instava
el Govern a crear allò que se’n deia un memorial democràtic. És
a dir, una entitat que impulsés i coordinés polítiques públiques
en matèria de memòria democràtica. Aquesta proposició no de
llei va tenir el suport de la majoria del Govern, per tant entenem
que té el caràcter de compromís de govern. Així, voldríem saber
ara quines passes s’han fet de cara a la creació d’aquesta entitat.

Gràcies, Sra. Santiago. Vol fer ús de la paraula, Sr. Llauger?
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I.7) Pregunta RGE núm. 9657/08, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desplegament dels instruments
necessaris per fer front als índexs negatius del sector
agrícola.
En aquest cas passarem a la següent pregunta. És la
presentada pel Sr. José María Rodríguez i Barberá respecte a la
Conselleria d’Agricultura i Pesca. Sr. Rodríguez, té la paraula.
EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Hble.
Consellera, la crisis económica que padecemos no distingue
sectores económicos. En un principio fue más incidente en el
sector urbanístico pero ahora no hay ningún sector que se salve
de estos padecimientos de la crisis. Por este motivo también el
sector primario, principalmente el mundo de la pagesia, está
afectado muy intensamente por esta negativa situación
económica. De ahí el contenido de la pregunta, que expresa lo
que piensan el Grupo Popular y este diputado.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Rodríguez. Sra. Amer, té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera)
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sin solucionar. Desde el mes de abril de este año tiene un
importante retraso y se trata de importantes ayudas a los payeses
al amparo de estos planes, y todavía a noviembre, a menos de 60
días de acabar este año, desconocen los solicitantes el estado de
sus solicitudes y si recibirán y cuando la ayuda solicitada, que
afecta a inversiones ya realizadas inclusive pendientes todavía
del año 2007.
El FOGAIBA, empresa pública que ha demostrado su
eficacia para hacer llegar al sector agrícola con rapidez las
ayuda de la política agraria común y otras líneas de ayuda de la
comunidad autónoma, se halla hoy sumida en un malestar
interno de su dirección, que sin duda se manifiesta en la actual
incapacidad de gestionar adecuadamente los intereses de
agricultores y ganaderos, que miran con escepticismo que las
soluciones de sus expedientes y el cobro de las ayudas que se
retrasan nuevamente como en épocas que pensaban que ya
estaban superadas.
Sra. Consellera, el sector primario, especialmente la
agricultura y la ganadería, aporta mucho más a la sociedad
balear que lo que su PIB representa en la economía de nuestras
islas. Por esto, de ahí la necesidad de que la consellera ponga en
marcha políticas activas que apoyen al sector primario y que
revise las situaciones que he denunciado en mi intervención
para que los payeses de estas islas puedan encontrar con rapidez
las ayudas y medidas de apoyo a las que tienen derecho.
Gracias.

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyor diputat, miri, des de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca sí que hem posat en marxa
mesures -tant ho hem fet com també ho continuarem fentmesures de caràcter immediat com mesures també de caràcter
estructural, perquè la situació que pateix el sector des de fa anys
sí que és una situació difícil.
Però jo li he de dir que aquesta situació tan complicada i
difícil no és just per a la pagesia, també el sector pesquer està
patint una situació de dificultat i a posta des de la Conselleria
hem posat en marxa, repetesc, tota una sèrie de mesures per
donar més estructura i viabilitat de futur al sector primari, a tot.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Amer. Sr. Rodríguez, té la paraula.
EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:
Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, evidentemente
todo el sector primario, los payeses, los ganaderos, los
pescadores, todos (...), pero yo (...) en concreto de los payeses,
aquellos que tienen unas medidas concretes, que es un sector
que efectivamente tiene una crisis desde hace muchos años pero
ahora se agrava con la crisis económica.
Estoy seguro de que no ignora usted la inquietud del mundo
rural, de los payeses de nuestras islas ante situaciones que han
sido denunciadas y que inexplicablemente todavía no han sido
solucionadas adecuadamente. El Plan de desarrollo rural está
congelado desde el mes de abril, y este plan contempla, entre
otras líneas de medidas, la incorporación de jóvenes agricultores
al mundo de la pagesia y diversas líneas de planes de mejora del
sector agrícola, planes Mestral de 2007 y 2008 que están todavía

LA SRA. PRESIDENTA:
(...) Sr. Rodríguez. Sra. Amer, té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera)
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament vostè ens
està parlant d’un pla de desenvolupament rural molt important,
molt important, que ens vàrem trobar sense haver-se aprovat i
sense consensuar, sobretot, un pla de desenvolupament rural que
ens marca sobretot futur, estructura de futur, perquè jo
coincidesc amb vostè quan diu que el sector primari és qualque
cosa més que les xifres del producte interior brut, és a dir, que
és aquesta gestió, aquesta custòdia del territori allò que és
important i s’ha de tenir en compte i reconèixer-ho per tota la
societat. Per tant un pla de desenvolupament rural de més de
300 milions d’euros que suposarà fins a l’any 2013.
Hi ha tota una línia d’ajuts que això que vostè em comenta
es gestionaran ràpid, però que és un bon exemple que el sector,
així i tot de les dificultats, es vol modernitzar i creu en les
mesures d’aquest govern. Per tant tota una sèrie de mesures en
joves agricultors, en valor afegit, en modernització, que es
resoldran ràpid però que, insistesc, són mesures en què el sector
creu i per tant aquesta modernització es podrà dur a terme.
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Però no just això. Hem parlat de mesures estructurals, com
és el Pla de desenvolupament rural, que ens dóna aquesta
perspectiva de futur perquè a més és això que ens demana el
sector, però com jo li deia també, a la meva primera intervenció,
hem estat capaços de posar mesures immediates quan parlam
d’ajudes, com podia ser el Pla de xoc, millorar l’eficiència
alimentària, o com també tot d’una vàrem posar, Sr. Diputat,
amb el temporal que va passar l’any passat, tot d’una vàrem
posar mesures immediates per recompensar les pèrdues que
podia tenir la pagesia.
Però al mateix temps no just tenim un pla de
desenvolupament rural, que és important i que vostè hi ha fet
menció, sinó que també per reconèixer aquesta bona feina,
aquesta producció d’aliments del sector, també hem posat en
marxa un pla de comercialització, que arribin bé al consumidor
també aquests productes i per tant que tenguin una millor
compensació, que és el que fa falta en aquests moments, a la
seva producció, als seus productes.
Però sobretot, i just per acabar, hi ha també, i en aquests
moments de crisi, un pla de formació, que donem més activitat
al sector, i no podem obviar allò en què tothom ha estat d’acord
i que hem posat ja les bases per un pacte agrari.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
(...) Sra. Amer.
I.8) Pregunta RGE núm. 9652/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a registre del càncer.
La següent pregunta, la formula la Sra. Maria Torres, i és
respecte al registre del càncer a les Illes Balears. Sra. Torres, té
la paraula.
LA SRA. TORRES I MARÍ:
Gràcies, Sra. Presidenta. La meva pregunta va dirigida al
conseller de Salut. El registre del càncer és un important
mecanisme de vigilància de la salut pública, i per això li deman
en quina situació es troba el registre del càncer de les Illes
Balears.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, la
informació epidemiològica del càncer és un dels instruments
més importants. Hi ha diverses fonts; unes són les fonts
assistencials a diversos hospitals i altres són programes
específics com pot ser el programa de detecció precoç del
càncer de mama.
Però l’instrument més important és tenir registres de
població, que són els instruments que permeten tenir informació
completa del que passa amb el càncer a una comunitat. A hores
d’ara només a sis comunitats autònomes existeixen registres de
població i nosaltres ens vàrem trobar que a les Illes Balears no
existia un registre de població del càncer. Ha estat una decisió,
doncs, d’aquest govern integrar el registre que hi havia i
començar a avançar en aquesta línia.
Amb això estic dient que existia un grup de professionals
que de manera independent ja fa quasi 20 anys varen començar
a fer un registre del càncer de còlon i mica en mica varen
augmentar el seu nombre de dades, però que era un registre que
estava en unes condicions molt precàries, sense suport logístic
ni suport econòmic de manera estable, i fet d’això idò hi havia
un retard molt important de dades. Com jo li he dit el que
nosaltres vàrem decidir és que des de principi d’enguany, del
2008, aquest registre de població del càncer de l’illa de
Mallorca està integrat dins el Servei d’epidemiologia de la
conselleria; s’hi ha assignat un nou espai, s’hi han assignat
recursos humans, i evidentment s’està aprofitant l’experiència
acumulada per aquest grup de persones. Evidentment això ens
ha permès actualitzar dades i posar les passes perquè en el futur
tenguem un fons de dades important.
Allò important, a més d’aprofitar per consolidar l’any 2008
aquest registre de població del càncer a Mallorca, és que això
ens permetrà l’any 2009, a més de consolidar el registre a
Mallorca, poder començar a donar passes cap a les illes de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera -podem donar suport tècnic
i administratiu, formació, recursos, etc.- per poder tenir a finals
de..., dins l’any 2010 un registre de població de càncer a la
nostra comunitat autònoma, que a hores d’ara no existeix i, com
li he dit, hem començat el gener d’enguany per integrar el
registre que existia a Mallorca d’una manera autònoma dins
l’estructura de la Conselleria de Salut.

Gràcies.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Sr. Thomàs, té la paraula.

(...) Sr. Thomàs. No hi ha més intervenció?

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 44 / 4 de novembre del 2008

I.9) Pregunta RGE núm. 9656/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a problemes denunciats a Menorca pels
diferents agents educatius.
Doncs la següent pregunta, la formula el Sr. Josep Gornés,
del Grup Parlamentari Popular, i és relativa a la Conselleria
d’Educació. Té la paraula.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera d’Educació, el
passat dissabte dia 1 de novembre, dia de Tots Sants, les cinc
APIMA de les escoles públiques de Maó varen organitzar una
manifestació amb l’objectiu d’evitar la defunció del sistema
educatiu, i reivindicar solucions davant les mancances que en
matèria educativa hi ha detectades en aquest municipi. Sota el
lema de “Més escoles, menys massificació”, unes 400 persones
reclamaven més infraestructures educatives, més professors
especialistes, però sobretot reclamaven un compromís real amb
l’educació de Menorca.
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, és vostè
absolutament previsible. Jo em pensava que avui amb la seva
resposta mostraria el mapa escolar de Menorca, sí, aquell
instrument, aquell mapa que durant els darrers anys vostès
reclamaven contínuament, sense el qual aparentment era
impossible afrontar les necessitats educatives de la nostra illa,
un mapa que l’anterior govern del Partit Popular va deixar
enllestit damunt la seva taula. Açò seria la prova que vostès en
aquest any i mig de gestió s’han posat a fer els deures, a
planificar el que necessita realment la nostra illa.
La seva resposta, Sra. Consellera, indica que li interessa més
donar la culpa a un altre que trobar solucions, que li interessa
més el victimisme que el diàleg amb els pares i les mares, i
mentrestant els problemes creixen i vostès no fan res. Mala
resposta, Sra. Consellera.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:

El que més sorprèn, però, de les demandes és que es
reclamessin més diàleg i una major participació ciutadana en la
presa de decisions en aquesta matèria. Sorprèn, dic, perquè la
crítica va dirigida a un govern progressista, adalil, com tots
sabem, del diàleg i el consens social, cosa que evidentment no
s’ha produït en aquesta ocasió.
Davant aquesta situació, Sra. Consellera, voldríem saber
quines mesures pensen prendre al respecte. Gràcies.

Sra. Galmés, té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):
Bé, Sr. Diputat, el previsible em sembla que és vostè. El
mapa, el mapa escolar, estava amagat. Però és igual, és igual...
(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sra. Galmés, té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el primer que li
vull dir és que la festa reivindicativa per sensibilitzar les
administracions respecte a la situació de l’educació en Menorca
em sembla totalment adequada perquè estic totalment d’acord
amb el que han plantejat, i hi estic totalment d’acord perquè la
situació de Menorca, de les escoles de Menorca, no és d’ara, és
des de fa molt de temps sense que hi hagués cap intervenció.
Per això el Pla d’infraestructures 2008-2009 té prevista una
inversió i una creació de places que canviarà aquesta situació
trobada.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Galmés. Sr. Gornés, vol fer ús de la paraula?
Té la paraula.

Intervencions: 2008, 910 places; 2009, 945 places; en total
1.855 places noves en el Pla d’infraestructures 2008-2009. En
aquells moments ens vàrem trobam el colAlegi d’Alaior que no
es podia construir; idò tenim el colAlegi d’Alaior en construcció,
l’ampliació del Maria Àngels Cardona, el camp d’aprenentatge
Far de Cavalleria de Mercadal, l’ampliació del CP Castell de
Santa Àgueda, el CP Mateu Fontirroig comença ara a principis
d’any, l’ampliació del Josep Maria Quadrado i obra menor. Per
al 2009, l’IES Cap de Llevant, que suposarà 120 places més;
l’IES Pasqual Calbó ampliació a 100 places més, 120 places
més; nou CP de Maó tindrà 225 places; i el nou CP de Sant
Lluís, que ja hem aconseguit els terrenys, tendrà 450 places.
En resum, podria comparar el que vostès varen fer i no vull
que sigui victimisme; simplement en un any i mig o en dos anys
s’haurà invertit aquesta quantitat de doblers, 22 milions d’euros,
i hi haurà 2.000 places noves...
Ja ho veurem.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Galmés.
(Remor de veus)
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I.10) Pregunta RGE núm. 9658/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a evolució de les dades d'atur.
La següent pregunta és la presentada pel diputat Sr.
Cristóbal Huguet, en relació amb la Conselleria de Treball. Sr.
Huguet té la paraula.
EL SR. HUGUET I SINTES:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
senyores i senyors membres del Govern, pot semblar
oportunista continuar un dia més de ple parlant d’aturats o
parlant de marcat laboral. Jo voldria que cap manera es pogués
interpretar així; crec que una de les primeres obligacions del
Parlament és atendre els problemes més greus de la societat, i
sense cap dubte una de les qüestions més importants per a
aquest parlament i per a la societat són les persones que estan en
atur.

poc a l’hora de poder cobrir tota la demanda de treball que es va
incorporant.
Per tant, estam en una situació difícil que, evidentment ha de
ser avançada des de la transversalitat de l’opció de govern i des
de la Conselleria de Treball i Ocupació avançam dues línies, en
aquest sentit agraesc també ja d’entrada al diputat la voluntat i
la capacitat d’acord a l’hora de presentar les propostes que ben
segur veurem la setmana que ve per fer front al màxim acord i
consens a allò que implica l’actuació sobre aquestes persones.
Suport social, contractació directa, reforçament de la
intermediació pública són algunes de les mesures sectorials de
la conselleria que, repetesc, han d’anar lligades amb tota la
transversalitat.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Huguet, té la paraula.
EL SR. HUGUET I SINTES:

Fa uns dies..., bé, fa unes setmanes era l’enquesta de
població activa que ens donava 534.000 ocupats a les Illes
Balears i més de 55.000 aturats; l’Eurostat aquesta setmana
passada mostrava les estadístiques d’atur on Espanya, amb un
11,9%, té el rècord de persones aturades del trimestre. Els
estudis i els informes dels observatoris de mercat laboral
d’entitats públiques, fundacions i privades, tots marquen el que
avui ha confirmat el registre d’aturats dels serveis públics
d’ocupació, un creixement que per a les Illes Balears suposa
més d’un 54% i que confirma -mai no havíem estat tan a prop
de les estadístiques de l’EPA- que el registre també marca un
rècord, el rècord més alt des de fa 13 anys, amb més de 57.000
persones a l’atur, quasi bé 58.000.
Què podem fer? Aquesta és la pregunta que m’agradaria i
que faig de paraula, encara que no està escrita així: què podem
fer tots per aquestes persones, Sra. Consellera?
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Huguet. Sra. Barceló, té la paraula.
Sí, la sentim.
LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Maria Barceló i Martí):
Sí? Ara. Sr. Diputat, senyores diputades, evidentment des
del Govern de les Illes Balears i des de ja, no ara, sinó des de ja
fa mesos, es va començar a treballar des de l’acord amb
sindicats i associacions empresarials, i dins el marc del pacte
per la competitivitat, dins l’acord de reactivació econòmica del
Pla de reactivació de l’ocupació, bàsicament amb mesures molt
concretes, perquè vertaderament les anàlisis que en fèiem eren
de l’enorme preocupació, de la gran preocupació de les xifres
d’atur a les nostres illes, unes xifres d’atur que malgrat avui
coneixem que arriben al 10,9% a les nostres illes enfront d'un
13% a nivell estatal, el ritme de creació d’aturats, és a dir, el
ritme de creixement, evidentment és del tot preocupant, igual
que ho és la destrucció d’ocupació en construcció, igual que és
molt preocupant que siguin els joves els que queden fora de tot
el que és el mercat laboral, i que el creixement econòmic dóna

Moltes gràcies, no hi posi cap dubte, Sra. Consellera, tots hi
estam i hi volem estar implicats, sobretot tots els que tenim
feina.
Les darreres paraules de la nota que ha fet pública el
ministeri avui matí a les 9h sobre l’atur de tot Espanya i de les
comunitats autònomes eren aquestes, la secretària d’ocupació:
“Estoy convencida que con la suma de esfuerzos de todas las
administraciones públicas y de los interlocutores sociales
vamos a superar esta situación y recuperaremos la senda de
crecimiento de la generación de empleo”. No només de les
administracions i dels interlocutors, de tota la societat.
Crec que el que vostè ha dit de transversalitat és
importantíssim, crec que mai com ara el turisme té una
importància, totes les empreses de turisme de les Illes Balears
necessiten una promoció exterior molt més intensa, molt més
eficient i molt més capaç de donar feina a aquestes illes, de
donar feina als empresaris i per tant, de donar feina als que no
en tenen i així també ho he dit a la moció que, efectivament,
vostè i jo ja -i supòs que la resta dels grups que donen suport al
Govern també hi estan d’acord- ho farem en aquelles activitats
que tenen a veure amb les noves tecnologies, en aquelles que
tenen a veure amb serveis a la comunitat i en aquelles que tenen
a veure amb l’exportació. Crec que a part de totes les altres
mesures per de qualque manera minvar el patiment...
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Huguet.
EL SR. HUGUET I SINTES:
Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló.

Moltes gràcies, Sra. Marí. Sra. Vives, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Barceló i Martí):

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Sí, bàsicament són moments en què, com bé es diu, són
necessaris tots els esforços, l’acord amb empresaris i sindicats,
la transversalitat d’una acció de govern i vertaderament també
l’acord polític. Evidentment, avançar a combatre l’atur que
tenim avui, però tampoc mai no oblidar -i en això estic segura
que també hi estarem d’acord- que aquesta situació també ens
serveixi com a oportunitat per resoldre les qüestions estructurals
del nostre mercat de treball, que també les tenim, que són
problemes que hem, també, d’intentar resoldre.

Gràcies, novament, presidenta. Bé, crec que és evident que
per aquest govern resulta de vital importància que la insularitat
sigui un fet reconegut i representat dins el marc de la Unió
Europea. La intenció és incrementar la cooperació i la creació
de xarxes pel desenvolupament d’activitats econòmiques
transfrontereres i potenciar l’intercanvi d’experiències entre
territoris veïns, territoris insulars que com saben patim la
mateixa problemàtica.

Per tant, facem feina als dos nivells, l’urgent, perquè
vertaderament patim una situació difícil, però evidentment
també en tot allò que fa referència a entrar en un model diferent,
on l’estabilitat i la qualitat d’ocupació siguin una eina en base
al que són serveis turístics, innovació i tants de camps que tenim
per créixer. Per tant, un missatge de confiança, tenim capacitat
de creixement si ho feim junts.
Evidentment, agraesc tota la colAlaboració, en aquest cas, de
tots els grups que formen aquest plenari del Parlament i ens
posam a disposició de fer tota la feina que calgui, ara i sempre,
en aquesta matèria.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Barceló.
I.11) Pregunta RGE núm. 9663/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a actuacions per impulsar EURIMED.
La següent pregunta la formula la diputada Sra. Esperança
Marí i és relativa a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia. Sra. Marí, té la paraula.

La voldria posar en antecedents per veure més o manco quin
ha estat el fil conductor. Li he de dir que dia 28 d’abril del 2006
el Comitè de Direcció d’EURIMED reunit a Palma va acordar
iniciar les gestions per constituir una euroregió d’illes de la
Mediterrània on el nucli bàsic serien precisament les illes que
composen actualment l’EURIMED. Dia 16 de març del 2007,
el secretariat tècnic d’EURIMED reunit a Roma, després
d’efectuar els estudis adients es decanta per utilitzar una forma
jurídica a aplicar, que en aquest cas seria la de les agrupacions
europees de cooperació territorial. Ja en mes de setembre del
2007, els serveis jurídics de la presidència de la regió siciliana
remeten al secretariat tècnic d’EURIMED, actualment a
Balears, les corresponents propostes que són examinades per
tots els membres en reunions posteriors i s’assoleix un acord
unànime, la qual cosa és una passa important.
Actualment, s’està pendent que alguns dels estats acabin de
desplegar el seu desplegament normatiu necessari. També està
previst celebrar aviat una reunió a Palma amb els consellers de
Comerç i Transport de les illes que pertanyen a EURIMED i
signar la convenció, la qual cosa seria el pas previ a la
constitució de l’euroregió. El passat dia 4 de setembre també es
va celebrar una reunió amb el director general de Fons Europeus
i el director general d’Acció Exterior al ministeri per mirar de
desbloquejar el límit màxim dels 150 quilòmetres per
beneficiar-nos dels fons de cooperació transfronterer, és un dels
objectius que perseguim. Aquesta reunió també es va repetir a
BrusselAles.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia, les illes de la Mediterrània no ens trobam en una
situació gaire equitativa en el si de la Unió Europea ni som
tractades de manera equànime per les institucions europees, no
som regions ultra perifèriques, estatus que sí tenen les Canàries,
Madeira o les Açores, ni comptam amb les facilitats que tenen
els territoris del continent. Per aquest motiu es fa un esforç
d’organització de les illes de la Mediterrània per tal de defensar
els nostres interessos davant la Unió Europea.
En aquest sentit ens interessa saber, Sra. Consellera Vives,
quines actuacions durà a terme la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia per impulsar l’agrupació d’illes de la
Mediterrània que defensa a la Unió Europea els interessos
insulars? Moltes gràcies.

També els volia informar que a nivell acadèmic el 28 de
novembre el Centre Balears Europa organitza un fòrum
internacional al quals tots hi estan convidats.
Com veu es fan passes i s’avança en aquest sentit, no és un
tema fàcil, és molta gent que s’ha de posar d’acord, però crec
que caminam amb passes fermes. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Vives. Vol fer ús de la paraula la Sra. Marí?
No.
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I.12) Pregunta RGE núm. 9651/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a premi als joves emprenedors.
Passam doncs a la següent pregunta. És la formulada pel Sr.
Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula.
EL SR. DALMAU I FORTUNY:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots, els joves estan
presents -i estam presents- a diferents àmbits de la societat. Els
joves emprenedors a més cada vegada tenen més dificultats per
assolir els seus objectius empresarials, sobretot en aquest
moment de dificultat econòmica.
Ens pot explicar, llavors, Sr. Conseller, en què consisteix la
convocatòria dels premis joves emprenedors que s’ha duit a
terme conjuntament amb els joves empresaris?
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Sr. Cañellas té la paraula.
EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, bé de tots és
sabut que des de fa molts de temps hi ha beques per ajudar els
nostres esportistes perquè puguin desenvolupar el seu talent
esportiu. Bé, com aquesta conselleria creu que la prioritat que
hem de cercar és donar oportunitat a tots els joves, siguin o no
siguin esportistes, hem creat una sèrie d’ajudes per ajudar els
joves a poder desenvolupar el seu talent, les seves inquietuds o
les seves ilAlusions en altres àmbits. Un d’aquests àmbits és
precisament l’àmbit empresarial i cream aquest premi en forma
de beca i amb una dotació econòmica adient que el que pretén
és que aquestes persones que tenguin un projecte empresarial,
que tenguin la ilAlusió o que tenguin simplement ganes d’apostar
per l’autoocupació puguin tenir una beca com tenen els
esportistes per poder desenvolupar aquesta inquietud.
Llavors, conjuntament amb l’Associació de joves empresaris
aquesta conselleria ha posat en marxa aquest premi per poder
ajudar tots els joves emprenedors que puguin desenvolupar el
seu projecte d’empresa. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Cañellas. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Dalmau?
I.13) Pregunta RGE núm. 9660/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a confiança en el Govern de les Illes
Balears davant la crisi econòmica.
Passam doncs a la següent pregunta. És la presentada pel Sr.
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
la confiança és ben sabut que és una cosa intangible, etèria de
qualque manera i difícil d’aconseguir. Avui hem sabut per
exemple que la Sra. Pagín atorga tota la seva confiança al Sr.
Antich i al seu govern i per cert ens demana que estiguem tots
a l’alçada de les circumstàncies, no necessitam que ens ho digui
la Sra. Pagín per intentar estar, com pretenem sempre, a l’alçada
de les circumstàncies, però la confiança que ens preocupa a
aquesta pregunta és la que té a veure amb la crisi en què ens
trobam immersos en aquest moment. Fins fa dos dies vostès
negaven l’existència que hi hagués una crisi, però avui
naturalment tothom accepta la realitat. Ara mateix, ens
explicaven els terrorífics indicadors de l’atur, a tot Espanya i a
les Illes Balears molt particularment, com un element que crea
preocupació, i molta, no només al Govern, sinó a tots nosaltres
i a l’opinió pública en general.
Per tant, vostès han protagonitzat durant aquest any i mig
diversos episodis que al nostre parer han limitant la confiança
de l’opinió pública. Episodis com tot el tema de Son Espases,
tema de l’hospital, tot el tema del segon cinturó també conegut
per via colAlectora dels accessos a Palma, el PTM, els problemes
d’IB3, contradiccions com la que la setmana passada veiem aquí
respecte al golf de Son Baco que crec que limiten la capacitat de
confiança d’aquest govern i molt darrerament i molt
especialment tots els remors entorn de la possibilita t d’unes
eleccions anticipades a aquestes illes, a aquest parlament.
Per tant, els deman si el govern pensa que, en aquests
moments, compta amb la confiança no ja de la Cambra, aquesta
és una altra qüestió de la qual no vull parlar ara, sinó de l’opinió
pública.
Pensa el govern que té el suport necessari dels ciutadans de
les Illes Balears per seguir endavant?
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Fiol. Sr. Manera, té la paraula.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):
Sr. Diputat, em pensava que em parlaria d’economia perquè
la pregunta me la dirigeix a mi, em pensava em parlaria de
confiança econòmica. En aquest sentit el que li puc dir és que
tenint present la idea de governança que presideix la política
que du a terme el Govern en relació amb les seves actuacions
econòmiques, sense cap mena de dubte crec que sí que genera
confiança. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Manera. Sr. Fiol, té la paraula.
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EL SR. FIOL I AMENGUAL:
Sí, moltes gràcies per la resposta. Jo dirigesc la pregunta al
Govern, que contesti qui vulgui. Naturalment, li vull dir una
cosa. Esperava una argumentació d’aquesta confiança, em deixa
molt preocupat -sincerament li ho dic- que la seva resposta sigui
“sí, el Govern genera confiança”. Jo li he posat una sèrie
d’exemples, vostè coneix més bé que jo la situació de crisi
econòmica financera en què ens trobam, vostè pot saber millor
que jo quina és la situació real. Si vostè respon a aquest
parlament “si, generam confiança” crec que és una resposta que
genera desconfiança. Li ho dic sincerament. Tot i que vostè a la
rèplica quan ja no li puc contestar dirà el que vulgui, però si la
resposta a la pregunta és “sí, generam confiança” i no diu el
perquè em deixa molt preocupat, Sr. Conseller. Crec que en
aquest moment tenim qüestions damunt la taula que posen en
dubte la capacitat de gestió, la qualitat de gestió, l’eficàcia
d’aquest govern i moltes altres coses.
La capacitat i les mesures que es proposen per aturar la crisi
econòmica, les d’aquí, com llavors veurem al debat, i les que
vénen de fora també, creim, pensam que són insuficients. La
pregunta és si l’opinió pública creu que aquestes mesures són
suficients, són insuficients, s’hauria de fer més, les mesures que
avui ha anunciat el Govern bastaran o no bastaran, hi ha molta
preocupació a l’opinió pública.
Crec que vostè fa una reducció -li ho dic amb tot el respecteamb un puntet de simplisme de dir “sí, generam confiança”.
Naturalment els seus directors generals, la gent que fa feina per
a vostè i els parlamentaris que té darrera estan amb vostè i
naturalment l’animen i tenen confiança. Em referia a si el
Govern pensa que els ciutadans, la gent del carrer com es diu
comunament, té confiança en aquest govern.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Fiol. Sr. Manera, té la paraula.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):
Bé, Sr. Fiol, com vostè ha dit molt bé, la confiança és un
element intangible i eteri per tant el que pensa el ciutadà no ho
sabem exactament perquè ciutadà també és un concepte que
s’hauria de concretar molt més. El que pensa el Govern...No, Sr.
Fiol, el que pensa el Govern, vostè m’ho demana a mi com a
representant del Govern, és que les mesures que du a terme en
l’àmbit de la política econòmica són mesures presidides per una
idea central que és una idea de governança, com li deia a la
primera resposta, i no em sembla gens simple la resposta.
La idea de governança significa la capacitat de posar en
comú complicitats distintes entre el sector públic i el sector
privat, entre el Govern i els agents econòmics i socials. Això...
Perdoni, però poques vegades havia passat en aquesta
comunitat i això s’ha concretat en distintes meses de negociació
de les quals han sortit una sèrie d’acords amb (...) pressupostària
que tendran recull al pressupost del 2009 i a més a més s’ha
pogut fer visible de cara a la ciutadania aquesta relació de
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complicitat -si em permet l’expressió- entre el Govern i els
agents econòmics i socials.
Crec que això, si més no, inspira confiança en relació,
sempre parlam d’aquesta intangibilitat de la confiança, amb
l’estat de dificultats i de crisi econòmica que vivim. És evident
que davant aquesta situació un govern que actuï d’aquesta
manera i que a més concreta amb un paquet de mesures
econòmiques expeditives, entre aquestes una que es debatrà avui
mateix, i a més a més exemplifica una política d’inversions
previstes per a l’any que ve molt potent, evidentment parlam no
ja de coses intangibles, sinó de coses ben tangibles i concretes,
que és la inversió pública com a motor de creixement, com a
palanca de desenvolupament i l’aplicació d’una sèrie de
mesures que s’han tret de manera expeditiva per donar resposta
precisament a aquesta situació.
Això crec que és confiança. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Manera.
I.14) Pregunta RGE núm. 9661/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a suport del Govern de les Illes Balears al
Parlament.
Passam a la següent i última pregunta del dia d’avui. És la
presentada per la Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut. Té la
paraula.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sra. Presidenta. En el discurs d’investidura el
president Antich ens digué “em compromet a presidir un govern
de majoria que impulsi un canvi tranquil i sòlid de mirada
llarga”. Dies després, la presidenta del Parlament digué a un
rotatiu “des del Parlament puc ajudar que vagi bé un pacte que
no és fàcil, però sí que és necessari”.
Vostès conformaren un govern de sis partits. Digueren a la
ciutadania que això era millor que governar el que havia
guanyat les eleccions, que era el Partit Popular. Li vaig dir en
aquell moment i li he dit cada dia que era un govern sense unitat
de criteri ni d’acció i que era un govern que quan un deia blanc,
l’altre deia negre, que només els unia els seu atac al Partit
Popular. Li vaig dir en aquell moment que era un govern dèbil
i inestable, han passat setze mesos, hem estat presents a
moltíssimes convulsions de protagonismes i de contra
protagonismes i hem viscut l’episodi més important de la
història de la democràcia d’inestabilitat parlamentària i de crisi
del seu govern.
Un diputat que votà la seva investidura, pel qual vostè avui
és president i els bancs blaus estan ocupats pel seu govern, té
avui problemes per poder continuar en aquesta cambra. I avui
els ciutadans es demanen, Sr. President, si vostè presentarà una
moció de confiança o si vostè té la confiança suficient d’aquesta
cambra per seguir essent president.
Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Antich, té la paraula.

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, vostè
efectivament coneix perfectament quina és la situació d’aquesta
cambra, totes les forces polítiques que donaren suport a aquest
govern li segueixen donant suport i la idea del Govern, i així ho
explicat en distintes ocasions, és la de seguir governant i per
tant, aquest govern creu que té l’estabilitat suficient per poder
seguir donant respostes als ciutadans i ciutadanes. També és
veritat -i vostè també ho coneix perfectament- que he fet una
crida a la responsabilitat i per tant, és la idea ampliar pactes
davant una situació tan difícil com la que vivim.

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, jo si no ho
compt malament, en el seu grup són 28, que són 28 i que són
importants. Però sí que li vull agrair les seves paraules d’acord,
perquè crec que aquesta ha estat una dinàmica que, des del
primer moment ha posat en marxa aquest govern, gràcies a això
hem pogut aprovar amb vostès una llei d’habitatge; gràcies a
això avançàrem molt amb una llei de mesures urgents; gràcies
a això vostè ara s’integraran a la Mesa del Turisme i gràcies a
això, efectivament, governam aquesta comunitat autònoma, per
primera vegada, amb el conjunt dels agents econòmics i socials,
per tant seguts amb ells i per tant prenent acords amb ells, abans
que la situació de dificultat arribàs a l’alçada que ha arribat en
aquests moments i després que la situació de dificultat sigui més
difícil, i valgui la redundància.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Antich. Sra. Estaràs, té la paraula.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Tenim una crisi econòmica, negada
durant un any i reconeguda els darrers mesos, tenim una crisi de
confiança, no es pot guanyar mai l’economia sense confiança i
tenim una crisi política i una crisi parlamentària generada per
vostès mateixos, de la qual vostè és responsable.
Si avui vostè decideix governar amb 29 escons, té els
mateixos escons que la meva formació política. Per això li vaig
dir divendres i li ho dic ara, veig que el Sr. Diéguez diu que no,
no sé si és que vol governar amb el diputat que té problemes, li
oferesc diàleg, però diàleg seriós, pensant en l’interès de les
Illes Balears, diàleg des de la serietat. Això vol dir acord i no
entrega, això vol dir que parlarem de política de serietat. No
estaré d’acord amb el joc maniqueu d’ara pact perquè em convé
i ara no parl amb vostè perquè no em convé. Hem d’iniciar una
nova etapa política on el Partit Popular lògicament estarà com
sempre ha estat fent política de serietat.
La meva actitud és de lleialtat i la lleialtat meva i del meu
grup és d’anada i de tornada. Per això, li deman que fixi les
regles del joc per exercir l’activitat política sense convulsions.
Sr. President, estabilitat parlamentària no vol dir tenir més
escons, estabilitat parlamentària vol dir governar a favor de la
majoria que, en aquest moment, la representa el Partit Popular.
Governar és oferir també una imatge de previsió i de cohesió i
avui vostè no ofereix ni aquesta imatge de previsió ni de
cohesió.
Per tant, li oferesc aquest suport del Partit Popular.
Gràcies, Sra. Presidenta.
(Alguns aplaudiments)

Per tant, la meva voluntat des del primer moment ha estat la
de sumar el màxim d’esforços i en aquests moments, per
responsabilitat de tots, crec que tots els grups polítics haurem de
fer un esforç en aquest sentit; perquè, efectivament, les xifres,
les xifres d’atur, les xifres de molta gent que ho passa malament
són molt grosses, no només aquí, a nivell de tota Espanya i a
nivell de molts països del món, i això demana més unitat i més
fer feina de conjunt.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i aldarull)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Antich.
II. InterpelAlació RGE núm. 6765/08, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a rendibilitat dels
comerços de les Illes Balears.
Passam al segon punt de l’ordre del dia, que és la
interpelAlació RGE núm. 6765/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular i relativa a la rendibilitat dels comerços a
les Illes Balears.
El Sr. Oliver té la paraula.
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EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. No
crec que descobreixi res si dic que la crisi econòmic incideix
d’una forma molt negativa sobre l’ocupació i el tancament
d’empreses en el sector comerç. Un 21% ha crescut l’atur aquest
mes d’octubre a les Balears, el Sr. Huguet, en el torn de
preguntes hi ha fet incidència, i jo no hi incidiré més, valgui la
redundància.
L’any 2007 a Balears varen fer fallida 39 empreses, 5 del
ram de comerç i 9 del ram de serveis, vàrem ser la tercera
comunitat autònoma, i del segon trimestre del 2008 hi ha ja 18
empreses amb procediment concursal.
L’any 2007, les empreses dissoltes, en general, varen
augmentar un 63%, 891 enfront de les 545 de l’any anterior. I
les empreses constituïdes han baixat el 2007 un 7,8%, això, com
he dit, a nivell general.
En el sector comerç avui hi ha 205 empreses menys que
l’any 2007, són 13.355 enfront de les 13.560 de l’any 2007,
segons fonts de l’Institut Nacional d’Estadística. Com a dada
important he de destacar que han estat precisament les empreses
més petites les més afectades, en el que duem d’any respecte del
desembre del 2007 el nombre d’empreses de fins a cinc
assalariats s’ha reduït a 269, 269 empreses de comerç detallista
menys. La qual cosa demostra que l’empresa petita, la familiar,
és la que té més dificultat per afrontar aquesta crisi econòmica,
que no només financera; aquesta crisi brutal, com ha qualificat
fa poc el president Antich, és a dir, hem passat de no tenir crisi,
senyores i senyors, a tenir ara una crisi brutal.
Tots els analistes coincideixen que per fer front i per sortir
de la crisi hi ha una sèrie de temes que són prioritaris i que
s’han de resoldre, em referesc que s’ha recuperar la confiança;
s’ha de mantenir l’ocupació, aquest punt és bàsic, i s’ha
d’impulsar també la inversió; s’han de reduir despeses per
generar inversió; s’ha d’estalviar per invertir.
L’indicador de confiança empresarial del mes d’octubre s’ha
reduït en 5,6 punts respecte del més de juliol, el que suposa un
nou mínim. L’indicador de confiança se situa, idò, a menys
19,4, la qual cosa produirà, per tant, una nova disminució,
segur, de la taxa de creixement del PIB durant el tercer trimestre
del 2008. Estam, podem dir ja, en recessió.
Però ara, la recessió, segons el president Zapatero, no és ja
recessió, és estancamiento global, és aquesta mania que té el
Partit Socialista de no dir les coses pel seu nom; jo crec que és
l’estratègia que tots coneixem.
Al llarg del tercer trimestre del 2008, l’activitat empresarial
s’ha seguit deteriorant, l’indicador de situació ha seguit la
tendència a la baixa i s’ha situat a menys 22,4 punts, quan en el
segon trimestre era de menys 14 punts.
I les expectatives de les empreses per al quart trimestre
també són dolentes, senyores i senyors diputats, l’indicador
d’expectatives s’ha reduït 5 punts, fins a 16,3. Durant el tercer
trimestre del 2008, en comparació amb el trimestre anterior, el
59,7% de les empreses de comerç diuen que han baixat la xifra
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de negocis i quant al nombre de treballadors, també en aquest
tercer trimestre, el 12% de les empreses han reduït personal.
I pel que fa als preus de venda, el 15% han davallat preus
enfront d’un 19,3% que els ha pujat. I l’evolució de la inversió
d’aquest tercer trimestre també és dolenta, Sra. Consellera, el
18,8% de les empreses del sector comerç han baixat la inversió.
Aquesta és idò l’evolució del sector comerç en aquest tercer
trimestre del 2008.
I quant a les previsions per al quart trimestre del 2008, en
comparació amb el tercer, aquestes previsions no milloren, sinó
ben el contrari, empitjoren. El 43% dels empresaris diuen que
abaixaran la xifra de negoci; el 10,4% que pensen reduir el
nombre de treballadors i el 17,8% que abaixaran la inversió, i
tot això passarà, segons els empresaris de comerç, aquest quart
trimestre.
I si entram a analitzar els motius que fan que les previsions
que tenen els empresaris del sector comerç siguin dolentes, ens
trobam que el 62% diu que és a causa de la debilitat de la
demanda; un 38% a la competència i un 20% a causa de la
dificultat de finançament, dificultat de finançament que el
27,1% dels empresaris opinen que durant els dotze darrers
mesos aquesta dificultat és major que abans, a causa, segons
ells, el 48,7% a problemes de liquidesa per falta d’activitat; un
22,7 a falta de fons propis; un 24,2% a falta de finançament
extern.
Hi ha dues dades a tenir molt en compte, al meu mode de
veure, i és que un 16,5% dels empresaris manifesten que tenen
dificultats per accedir a les ajudes públiques i que un 11,6 tenen
problemes de liquidesa pel retard de l’administració amb els
seus pagaments. I aquesta dificultat de finançament afectarà,
segons els empresaris, segons un 48,3% dels empresaris, els
beneficis de l’empresa durant aquests propers dotze mesos.
He de destacar que els informes de conjuntura econòmica de
PIMECO, concretament els del mes d’abril del 2008 i també els
del mes de maig, diuen que ja des del mes de setembre del 2007
es detecta una tendència decreixent en tots els indicadors que
evidencien una contracció de la despesa dels clients cada vegada
més acusada pel que fa al consum de béns personals en
confecció i calçat. I jo, em deman, i li deman, Sra. Consellera,
què ha fet vostè durant tot aquest temps? Quines mesures ha
pres, quines actuacions ha dut a terme? I sobretot, el més
important de cara al futur, què pensa fer, què pensa fer vostè i
la seva conselleria que presideix?
Què proposa vostè per millorar l’indicador de confiança
empresarial? Què proposa perquè es recuperi la demanda
interna; perquè augmenti la xifra de negocis; perquè no
disminueixi el nombre d’empreses, de les petites empreses?
Quines mesures pensa emprendre perquè els petits empresaris
tenguin una millor i major accés al finançament? Com pensa
augmentar la inversió en el sector comerç? Com pensa mantenir
l’ocupació, que no segueixi baixant l’atur? Què pensa fer per
recuperar les campanyes de rebaixes? La campanya de rebaixes
d’aquest hivern passat ha estat la pitjor campanya durant 10
anys.
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El 60% dels comerços s’han queixat de la pèrdua de vendes,
mai no hi havia hagut un percentatge tan alt. I de les rebaixes de
l’estiu què me’n diu, Sra. Consellera? El mateix, no es recorden
unes rebaixes tan dolentes dins aquests darrers anys. Pensa, Sra.
Consellera, modificar el calendari de rebaixes?
I dels anomenats manteros, que me’n diu, perquè manteros
també n’hi ha ara? Com pensa lluitar contra aquesta
competència deslleial?
I què opina, Sra. Consellera, de la Directiva Bolkestein? Què
pensa fer al respecte? Pensa palAliar els seus efectes com li
demana el petit comerç o és partidària de la liberalització del
comerç, tal com ve a la directiva? Què passarà amb la moratòria
dels grans establiments comercials a desembre del 2009? Pensa
acomplir la seva promesa feta a les patronals de fixar un màxim
de 700 metres quadrats de superfície de venda a Mallorca i 400
metres quadrats a Menorca i a Eivissa? Com pensa acomplir la
seva promesa quan el projecte de Madrid fixa 2.500 metres de
topall com a superfície; com pensa idò acomplir la seva
paraula?
Quan pensa presentar la nova llei de comerç, que va dir que
estaria aquest mes d’estiu? Quin és, en definitiva, Sra.
Consellera, el seu programa per lluitar contra la crisi i millorar
la rendibilitat dels comerços a les Illes Balears?
Gràcies, Sra. Presidenta.
(Alguns aplaudiments i aldarull)
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula en representació del
Govern, la Sra. Vives.
LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):
Gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Oliver, efectivament, la situació de crisi crec que és evident, jo
mai no l’he negada i és una crisi mundial que afecta tot el món,
la mateixa paraula ho diu, afecta l’Estat espanyol i per suposat
afecta Balears; afecta tots els sectors econòmics i també afecta
el comerç, perquè crec que, entre d’altres coses, és una crisi de
confiança, hi ha tants de punts negatius que entren cada dia, ja
sigui a mitjans de comunicació, ja sigui a través d’aquesta
cambra, vull dir que la gent la bombardegem tant amb males
notícies que a l’hora de comprar, moltes vegades, maldament
tenguin doblers s’estimen més esperar. I això perjudica, sense
cap dubte, el comerç, no tenc el més mínim dubte que falta
confiança a la gent a l’hora d’anar a comprar.

De totes maneres, miri, nosaltres el que hem fet ha estat no
convertir-nos en espectadors d’aquesta crisi fora fer res més i
estar mans plegades i hem fet tot el que ha estat al nostre abans,
amb els pressuposts que tenim, evidentment, i amb les eines que
tenim a la conselleria. Això sí, a un duro li hem donat quatre o
cinc voltes i hem procurat gastar amb molta prudència per tal
que les ajudes arribin al màxim de gent.
A la compareixença parlamentària del president de la
comunitat el passat dia 29 de juliol, es va parlar de les 13
mesures que el Govern tenia pensades per fer front a la crisi i
evidentment va fer menció a ajudes que tenim a Comerç i a les
mesures que pensam prendre o que prenem des de la Conselleria
de Comerç. Així i tot, s’ha de tenir en compte que és ver que el
sector del comerç està malament; és ver que el petit comerç es
veu molt afectat i es veu afectat per dues coses, en alguns casos:
perquè la crisi els afecta i s’estimen més tancar les portes i
esperar temps millors per llogar el local; però també és ver, i no
ho podem perdre de vista, que hi ha un relleu generacional, i
això està més clar que l’aigua, molts fills no agafen el negoci de
son pare, i això es nota, això ho pot consultar amb les patronals
perquè tenen la mateixa opinió, no vull dir que sigui la causa ni
molt manco, però que també en aquest cas crec que influeix.
I efectivament, com li deia, nosaltres fem feina el millor que
sabem, evidentment podríem millorar moltes coses però li
assegur que ens esforçam i molt, i fem feina sobretot en tres
línies de subvencions concretes d’actuació per tal de revitalitzar
aquest sector, i fem feina sempre colze amb colze amb les
patronals i fem feina sempre de tal manera que siguin elles les
que ens proposin les campanyes que volen fer per dinamitzar el
comerç, i no nosaltres, perquè entenem que són elles les que
realment coneixen el sector i saben quin és a cada moment la
campanya que més convé, tenint en compte si és una zona
turística, si és el centre de Palma, etcètera.
Com li deia, la primera línia de subvencions va destinada,
precisament, al foment de comerç urbà i a la millora del comerç
rural; en total s’hi ha destinat una quantitat de 3.488.037 euros.
És una quantitat important que ha provocat una inversió induïda
total de més de 5 milions d’euros i aquesta partida precisament
està destinada a mercats municipals permanents, dotació
d’equipament urbà, urbanisme comercial, mobiliari urbà,
ilAluminació, senyalització, identitat gràfica colAlectiva i
adequació de les àrees destinades a la venda ambulant. És, en
definitiva, una ajuda destinada a millorar les zones comercials,
perquè evidentment una zona degradada, una zona on no resulti
atractiu passejar-s’hi té moltes més dificultats que no una zona
que ja de per si envia a demanar els clients.
Quant a les ajudes destinades al foment del comerç de
productes autòctons i artesanals de les Illes i la modernització
del comerç i dels serveis i la seva adaptació als criteris de
competitivitat i de qualitat, s’hi han invertit 3.063.000 euros, la
qual cosa ha suposat una inversió induïda de quasi 18 milions
d’euros.
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En conjunt, i sumant aquestes dues línies d’ajuda, parlam de
6.551.000 euros que han provocat una inversió de 23.925.000.
Crec que és una quantitat important, ens agradaria que fos molt
més elevada, és evident, però és prou significativa i demostra
clarament la voluntat d’aquest govern per tal de millorar la
competitivitat i la rendibilitat dels comerços a les Illes Balears.
A més, també, vostè feia referència precisament a la
necessitat de liquidesa, i nosaltres hem posat en marxa, -la
podrà llegir un dia d’aquests en el BOIB-, precisament una línia
de subvencions sobre els interessos dels préstecs circulants d’1
a 5 anys, amb un tipus d’interès, euribor més 0,5, on se
subvenciona per part nostra 1 punt, quedant l’interès que es
pagarà a les empreses euribor menys 0,5. Jo li puc dir que
aquesta línia d’ajudes va dirigida al sector serveis, indústria i
també al sector comerç i que ha estat molt ben acollida per tots
els sectors en general, la veritat és que ens han donat
l’enhorabona i han mostrat la seva satisfacció. Vol dir que
també hem tengut la previsió d’aquesta falta de liquidesa que hi
pugui haver a un moment donat.
També una altra línia d’ajudes que tenim en marxa és el
tràmit de les ajudes al comerç excelAlent, el qual disposarà a
partir aproximadament de 400.000 euros, a través d’una
convocatòria, i dir precisament, per a encomana de gestió de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i ajudar, en aquest
cas, els comerços, a donar-los assessorament tècnic, ajudar-los
amb els canvis que ells estimin més adients.
També cal destacar l’important impuls que s’ha efectuat
amb la promoció de fires, com poden ser la Fira Nàutica,
Alimentària, Hàbitat, Baleart, fires que també mouen gent i
mouen negoci. Unes fires que, per cert, també hem tengut molta
cura a quadrar els pressuposts i que ens sortissin el més barat
possibles, Alimentària, per exemple, la vàrem treure un 40%
més barata del que ho feren vostès a la darrera edició i, per tant,
aquests doblers que ens sobren d’un vent, procuram que vagin
a l’altre costat i que es puguin repartir entre el màxim de gent.
També m’ha parlat vostè de la Llei de comerç. És ver que
em vaig comprometre que estaria llesta ja el mes de setembre,
i hi està, el que passa és que encara, diguem que falta
consensuar i jo esper parlar-ne ben aviat amb vostès, que ens
ajudin a treure aquesta llei endavant i que sigui la llei de tots.
De ver que confio amb vostès perquè el sector hi està
absolutament d’acord i és una llei que nosaltres hem fet, no des
de la conselleria, sinó tots plegats, i vull agrair des d’aquesta
tribuna públicament la colAlaboració precisament que hem
tengut de les patronals de comerç a l’hora d’elaborar aquesta
llei, una llei que està, precisament, pensada perquè ens hem
d’adaptar a la Directiva de Serveis. Jo ja vaig dir en aquesta
tribuna una vegada, vostè m’ho ha demanat, què en pensava, de
la Bolkestein famosa, a mi no m’agrada dir-li Bolkestein,
perquè és un nom que no li pega, però bé, la Bolkestein, per
entendre’ns, ja li ho vaig dit des d’aquesta tribuna una altra
vegada, que jo no hi estava d’acord, probablement el meu partit
no hi hagués votat d’acord, però per exemple el Partit Popular
a Europa la va votar a favor, o sigui que vostès la deuen veure
bé, dic jo.
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Ja dic que la llei està pràcticament feta, està consensuada i
des d’aquí els estenc la mà perquè ens ajudin a dur-la endavant,
estic seguríssima que el sector els ho agrairà moltíssim, perquè
és més que necessari.
També m’ha parlat de promeses que jo havia fet, de 700 i no
sé quants de metres, miri, jo, promeses, de dir tendran 700
metres o en tendran 1.200, no n’he feta cap, públicament, si no,
miri, devia ser una declaració d’intencions, perquè és així, la
intenció és aquesta, i hem arribat a acords -ja li ho dic- amb
totes les patronals, tant amb AFEDECO, com PIMECO, etc.,
tots estan d’acord amb els metres que hem de posar i tal volta,
sí que haurem de lluitar amb Madrid o amb BrusselAles per
treure-la endavant, però li puc anticipar que aquesta comunitat
autònoma en el tema de la Directiva de Serveis és la que va més
avançada, i li puc dir una altra cosa, amb el Sr. Cardona, que
veig que no hi és, i jo em pensava que seria ell qui faria la
interpelAlació, vàrem comentar fa poc, com sempre solíem
comentar tots els temes que afecten indústria, que efectivament
no sabia cert si valia més alentir una mica el tema, perquè la
resta de comunitats autònomes van molt endarrerides i fa la
sensació que estan pendents de la nostra per després fer-se-la
seva.
Per tant, jo li dic, la Llei de comerç també és un altre tema
que està bastant encaminat i bastant avançat.
També des de la Conselleria de Comerç estam en contacte
directe amb els sectors de comerç per tal d’anar elaborant
estratègies conjuntes, ja li ho he dit abans, per reaccionar d’una
forma àgil davant les noves circumstàncies que es puguin
produir a causa de la situació econòmica que, com tots sabem i
no ens cansam de repetir, és dolenta, és delicada i ens preocupa
a tots.
Crec, senyores i senyors diputats, que quan vénen mal dades,
el que hem de fer és donar prioritat a la feina conjunta, amb la
societat civil, que és el que nosaltres hem fet, per tal de dur
endavant les accions necessàries per poder fer front a les
diverses situacions que es puguin donar i avançar-nos als
esdeveniments per tal que no ens agafi el bou, per dir-ho de
qualque manera. I això és el que hem procurat fer. Ja he dit al
principi que determinades coses es poden millorar moltíssim,
per exemple l’agilitat burocràtica, però vostè sap perfectament
que no només depèn d’una conselleria, vull dir que
l’administració és lenta, jo no he posat les normes, però els
assegur que estam fent feina per tal que els tràmits siguin molt
més àgils. No sé fins a quin punt ho aconseguirem, a la Direcció
General d’Indústria, per exemple, ens ho proposàrem i ho vàrem
aconseguir, farem el mateix a la Direcció General de Comerç i
a les altres direccions generals.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vagi acabant, Sra. Vives.
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LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):
Moltíssimes gràcies, i si li he deixat res per contestar, que
supòs que sí, ho faré a la propera intervenció.
LA SRA. PRESIDENTA:
Procedeix ara la fixació de posicions. Per un temps de cinc
minuts intervé, en primer lloc, la Sra. Marí.

Entenem, per tant, que des de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia estau fent un esforç per millorar la
rendibilitat dels comerços de les illes, dins les possibilitats,
òbviament, pressupostàries que tenim en aquest govern i també
en aquesta conselleria. Aquestes mesures, evidentment, són
benvingudes, però també estam i sabem que hem d’estar atents
a com evoluciona la situació i, per tant, també hem d’estar
preparats per prendre mesures més agosarades, si escau, per
ajudar el sector del comerç a sortir de la crisi.
Moltes gràcies.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Estam
d’acord amb vós, consellera, que és una evidència que a hores
d’ara ja no nega ningú, que ens trobam immersos en aquesta
crisi econòmica i que afecta tots els sectors. Per tant, les
valoracions en relació amb d’altres crisis, només es podran fer
quan existeixi la perspectiva suficient, i avui en dia encara són
pocs els agosarats que s’atreveixen a fer una prospectiva més o
menys clara, sobre com evolucionaran les coses.
En aquest context entenem, per tant, senyores i senyors
diputats, que allò que pot fer i ha de fer aquest govern, i més
concretament la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, és
prendre mesures que incentivin l’activitat econòmica i la
competitivitat i que dotin el teixit econòmic de les Illes Balears
d’eines per poder fer front a aquesta crisi econòmica.
Certament, el president Antich, a l’hora de proposar mesures per
fer front a la crisi al final del passat mes de juliol, no va oblidar
el comerç, amb referència a les ajudes per fomentar la
competitivitat i la subsistència d’aquest sector; si el comparam
amb altres sectors de la nostra societat, el comerç, pensam,
capeja la crisi de manera raonablement acceptable, i això no vol
dir que minimitzem en absolut aquest sector comercial.
Observam, per exemple, que la reducció de treballadors hi és,
però és molt inferior a l’àmbit del comerç que a d’altres àmbits
de la societat de les Illes Balears, i això constitueix un indicador
inequívoc i consider que l’hem de tenir en compte.
Ara bé, que es capegi aquest temporal, no vol dir que no
s’hagin de prendre mesures per sortir-ne de la millor manera
possible. I en aquest sentit us donam la raó i us felicitam perquè
consideram del tot positives les actuacions iniciades per la
conselleria, el foment del comerç urbà i la millora del comerç
rural, amb una inversió de prop de 3,5 milions d’euros reactiven
els mercats municipals permanents i es dóna suport a
l’urbanisme comercial i també a altres elements igualment
importants com ara la contribució a una identitat gràfica,
colAlectiva o a l’adequació d’àrees destinades a la venda
ambulant.
Així mateix es para especial atenció al foment del comerç,
dels productes autòctons i artesanals de les Illes Balears, i a la
modernització dels serveis. Darrerament, a més, s’ha posat en
marxa una línia d’ajudes de crèdits de circular a través d’un
conveni amb les petites i mitjanes empreses a les Illes Balears
amb la intenció de facilitar l’accés de les nostres petites i
mitjanes empreses als crèdits que facin possible obtenir la
liquiditat necessària per tal de poder continuar amb la seva
activitat comercial, i sobretot per tal de poder millorar-la per
fer-la més competitiva en aquests temps de crisi.

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, intervé el Sr. Alorda.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, senyora consellera. Bé, jo crec que coincidim tots amb
la magnitud i la gravetat d’aquesta situació de crisi, s’ha descrit
amb dades que jo no qüestionaré i, per tant, tampoc no hi
abundaré, crec que l’anàlisi s’ha encertat, ara després és veure
quines són les mesures possibles per part d’aquest govern per
palAliar-la i per intentar afrontar-la.
Creim que les mesures tal i com les ha explicat la consellera
són correctes, són les que són possibles amb les possibilitats que
té el país i creim que és aquest el camí que s’ha de seguir.
Celebram aquests 6 milions d’euros que hagin pogut generar 24
milions de despesa en un moment com el que vivim, creim que
és molt encertada aquesta línia de crèdit darrera, perquè és un
dels problemes amb què es troben els comerços, com també la
línia de promoció dels productes de producció de les Illes
Balears. Un dels reptes que la mateixa consellera apuntava i que
l’animam a intentar millorar encara l’agilitat burocràtica
administrativa, i creim que aquí hi tenim un tema, que el fet de
no haver de posar tots els elements de transparència i de control
que hi ha d’haver dins la despesa pública, no ens han de dur a
posar també dificultats de gestió.
En aquest sentit vull celebrar, el primer de tot, que la
consellera sap el que fa el seu departament, jo crec que això ho
donàvem sempre per fet, però ara ja trobam que és una cosa que
hem de lloar i trobar positiva, i de totes maneres apuntar-li que
sàpiga que des del nostre grup si algun dia ens digués que no
sap què fa el seu departament dins matèria de comerç o amb
altres temes, que no sap si gasta adequadament o no, si les línies
tenen o no tenen èxit al mercat, si no sap què passa al petit
comerç o no sap què passa amb la promoció a l’exterior, li
demanarem la seva dimissió, Sra. Consellera, per tant crec que
és evident que en la situació que vivim i en la situació que
vivíem abans de viure aquesta que vivim, un conseller no pot dir
de cap manera que no sap què fa el seu departament, i estem
contents que el Sr. Oliver s’hagi documentat i procuri saber de
què parla per venir a aquesta casa, perquè és el que hem de fer
tots, és el que hem de fer tots, però amb més obligació qui té
aquesta responsabilitat. No hi ha dubte que si tots els recursos
tudats amb altres matèries s’haguessin dedicat a allò que
s’havien de dedicar, bo haguéssim fet una contribució en la via
positiva per redreçar on ens ha dut aquesta crisi.
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En darrer lloc, el tema de la Llei de comerç,
indiscutiblement jo crec que el Grup Popular i el Grup
Socialista a nivell europeu ens han dut a un carreró difícil amb
aquesta directiva de serveis, crec que se l’haguessin pogut
estalviar, crec que aquest model de la neoliberalització en el
qual s’ha apuntat Europa en els darrers temps, realment ens du
per camins complicats de transitar i que en aquest moment han
fet un crac en molts de sentits i que, amb la mesura que ara
tenim, d’haver de córrer contra una directiva de la Unió Europea
o també dins els paràmetres i el marc que ens posi la llei estatal
en el que sigui de la seva competència, estam convençuts que
amb la línia que vostè apunta, farem tot el possible per preservar
el nostre comerç. Per preservar un model mediterrani de comerç
i intentar tancar aquest camí de la neoliberalització que pretén
que realment mitja dotzena de grans comerços es mengin la
feina de moltes i moltes generacions, de moltíssima gent que ha
fet feina durant anus dins el sector.
Per tant, li donam ple suport, confiam que dins enguany
veurem aquesta llei, però molt més important que vengui demà
o que vengui la setmana que ve, és que vengui consensuada pel
sector, que l’encertin i que prenguin les mesures adequades
perquè tengui èxit i perquè el nostre model, el model del petit
comerç, el model del comerç urbà, del comerç mediterrani, del
passejar, sigui possible i tengui un raó dins aquesta Unió
Europea.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Mercadal.
LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, senyora consellera. Avui el Partit Popular la interpelAla,
a vostè, en relació amb un aspecte concret de la situació
econòmica en què ens trobam i que, tots hi estam d’acord,
preocupa els ciutadans, preocupa els agents socials i econòmics
i preocupa al Govern del qual vostè forma part.
Aquest aspecte concret és la rendibilitat dels comerços de les
Illes Balears. Vostè ens ha fet ara mateix una exposició, jo diria
que molt realista, de la situació en què es troben els comerços
de la nostra comunitat, exposició que corrobora la visió que té
el Govern i que ens va detalla el president Antich en el transcurs
del ple extraordinari de dia 29 de juliol i també en el transcurs
del debat de l’estat de l’autonomia d’ara fa un parell de
setmanes. Jo, en nom del Grup Socialista, voldria fer aquí una
reflexió amb la qual supòs que estam tots d’acord: davant
realitats econòmiques i financeres com la que travessam i que
ens afecta tots, d’àmbit mundial i d’aquesta magnitud, el marge
de maniobra per part de qualsevol govern, és reduït, i ens
preocupa de manera especial perquè afecta amb més duresa els
més desfavorits, és a dir, els treballadors i les petites i mitjanes
empreses, entre les quals es compta la major part del comerços,
que és el que avui debatem aquí: i si bé -repetesc- ens preocupa,
també tenim la percepció que el Govern, del qual vostè, Sra.
Consellera, fora part, fa feina de valent, no s’ha quedat
d’espectador, com ha dit vostè, sinó que aporta idees i accions
per tal d’ajudar el sector. Accions basades, com s’ha dit avui en
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el torn de preguntes, en la capacitat de governança d’aquest
govern, en la capacitat de pacte amb tot el teixit social d’aquesta
comunitat.
Una de les tretze mesures proposades pel president per
afrontar la situació econòmica actual era la subvenció, amb
gairebé 8 milions d’euros, destinada al foment del comerç urbà,
la millora del comerç rural i el foment de la comercialització de
productes autòctons i artesanals. Però ha de quedar clar que no
és aquesta l’única acció que ha de beneficiar el comerç, ja que
conjuntament amb les dotze restants, té una trajectòria
transversal amb un objectiu comú: canviar el model econòmic
de la nostra comunitat, model que va servir en el passat, però
que ha quedat demostrat que era obsolet i que ja no serveix. Per
tant les inversions públiques han d’ajudar a reviscolar
l’economia; l’agilitació de les tramitacions administratives ha
d’ajudar a generar activitat econòmica i també en els comerços;
la incentivació del crèdit i la intermediació entre empreses
solvents en dificultats i el sistema financer balear, que ens
consta que ja està acordat, també han de servir per als comerços;
les mesures fiscals per incentivar determinats colAlectius i
petites i mitjanes empreses han de ser una alAlicient per als
emprenedors que vulguin, per exemple, obrir un comerç, sense
oblidar el Pla de reactivació de l’ocupació per donar estabilitat
al mercat laboral, la formació professional, imprescindible per
la renovació de comerços en temes tan important com atenció
al públic o decoració de mostradors; o la innovació i la
tecnologia.
Tenim un sector punter a Balears, que és el turisme, i el
comerç és un dels pilars de l’oferta complementària que
suporten aquest sector. És per aquest, junt amb tots els altres
arguments exposats abans, que el meu grup pensa que s’han
d’aprofitar al màxim totes aquestes actuacions que vostè ens ha
exposat tant pel que fa a la línia destinada al foment de comerç
urbà i millora del comerç rural, com a l’altra línia d’ajudes
destinades al foment del comerç de productes autòctons i
artesanals de les nostres illes, sense oblidar en cap moment la
modernització del comerç i dels serveis i la seva adaptació a les
noves directives amb criteris de competitivitat i qualitat.
En resum, Sra. Consellera, estam preocupats, com ho està tot
aquell que té sensibilitat davant una situació econòmica difícil,
però pensam que aquest govern, i en concret la conselleria de la
seva responsabilitat, Sra. Vives, va per bon camí. Per tant
l’animam a seguir amb aquesta trajectòria.
Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Oliver per un temps de cinc minuts.
EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, a hores d’ara,
aquests dies, hi coincidim tots, a la fi hem arribat a coincidir tots
que hi ha crisi i que la crisi és una crisi no només financera sinó
que és una crisi econòmica i que afecta molt a Balears, i molt
més que a altres comunitats autònomes. En això estam totalment
d’acord, a la fi.
M’ha parlat, Sra. Consellera, que vostè coneix molt bé el
sector, que coneix els empresaris, que parla amb ells i que fa el
que ells, els empresaris, li diuen. Idò miri, jo li he fet una relació
dels indicadors econòmics del sector comerç, que són les
opinions precisament dels comerciants, dels empresaris, i que
no hi hagi relleu generacional no és una de les coses que
preocupin els empresaris; és més, no hi ha relleu generacional
en el comerç no d’ara sinó de sempre, és igual que a la pagesia,
a l’agricultura, que tampoc no n’hi ha, i a la pesca. En el sector
secundari i en el sector primari no n’hi ha, això és sabut, no és
una conseqüència, per tant, de la crisi o això, n’és una causa,
més bé, com vostè ha exposat.
Però miri, en temps de crisi no podem fer allò que ens diu
només l’empresari, precisament tot al contrari. En temps de crisi
el Govern no pot ser tan liberal, és quan el Govern precisament
ha d’intervenir més, perquè precisament és l’única forma de
sortir de la crisi, i és quan, en temporada de crisi, ara, en aquest
temps, s’han de compaginar i hi ha d’haver un equilibri entre el
que és el capital públic i el capital privat. Per tant escoltem els
empresaris, però hem de fer allò que tregui endavant aquesta
comunitat nostra i que puguem sortir de la crisi.
Celebr que vostès hagin posat en marxa, i ho va anunciar el
president Antich, una línia de crèdits blans; ho celebr, és una
cosa que nosaltres veníem demanant i que a les propostes de
resolució també en parlàrem. Però, miri, jo li he demanat a
veure què havia fet, i a part d’aquesta línia de subvencionar els
interessos, vostè m’ha contat bàsicament els programes que hi
ha en el pressupost del 2008. A l’execució d’aquests programes
del pressupost del 2008, per cert, es varen confeccionar quan
vostès negaven la crisi, no he vist jo cap acció nova, tret
d’aquesta línia de què vostès m’han parlat. Em parla d’impulsar
les fires, les fires sí, però aquelles fires que ja hi havia
programades. Ho dic de passada perquè vostè també ho ha dit
molt de passada.
Respecte de la Llei de Comerç, Sra. Consellera,
efectivament, trobarà tota la nostra colAlaboració en la redacció
d’aquesta nova llei. Miri, jo no sé si l’estiu és el mes de
setembre, és veritat, però l’estiu també és el mes de juliol i el
d’agost, i vostè va dir que la presentaria a l’estiu. És igual, no
ens barallarem, el segur és que som al mes de novembre i jo li
deman quan pensa presentar aquesta llei. Només li he demanat
què pensava respecte de la Directiva Bolkestein, què pensava
fer al respecte, no li he demanat si hi estava o no d’acord, però
em preocupa que vostè hagi dit que no està d’acord perquè les
informacions i les declaracions que hi ha a la premsa del seu

govern, és que el seu govern celebra la Directiva Bolkestein. Ho
hauré d’aclarir, però això és el que diu a la premsa.
Miri, Sra. Consellera, jo reiter una vegada més la meva
pregunta, no m’agafi la paraula exacta que li he demanat, la
pregunta exacta de veure com pensava complir la seva promesa,
no m’agafi al peu de la lletra. Jo li he dit que pensa complir un
poc el seu compromís amb els empresaris, aquest compromís
amb què estam d’acord, pareix que ha dit avui, ha reafirmat una
vegada més, de fixar el sostre de superfície útil de venda als
comerços de 700 metres a Mallorca i 400 a Menorca i a Eivissa.
Com pensa complir això si el projecte que ha tret el Govern
central, aquest sostre el fixa en 2.500 metres? Què pensa fer?
Perquè si això s’aprova serà llei, i aquí estarem obligats a
complir-ho. Aquesta és la pregunta que jo li he fet.
Tampoc no li he donat pressa en el tema de la directiva.
Vostè ha dit que som la comunitat que està més avançada, estam
d’acord que per ventura vàrem dir que ens convé estar un poc a
l’expectativa, no li he donat presses, no em renyi, per tant,
perquè no anava per aquí la meva demanda. Estam d’acord,
estam aquí si vostè vol per fer feina conjuntament i per això
precisament li he fet aquestes preguntes, Sra. Consellera. Li faig
aquestes preguntes per saber precisament què pensa fer el
Govern i nosaltres des del Grup Parlamentari Popular intentar
donar suport i treure endavant aquesta crisi mitjançant
propostes, algunes d’elles crec que ens les acceptaran i algunes
que estic segur que vostès no ho faran. I que no ens agafi el bou,
aquí no estic d’acord, crec que el bou ja fa temps que ens ha
agafat.
Jo no contestaré els grups que han intervingut, només vull
dir una cosa. Estic cansat de sentir del PSOE que hem de
canviar el model econòmic. Jo deman quin model econòmic
proposa el Partit Socialista Obrer Espanyol, banyin-se, per
favor, i descriguin aquest model econòmic, perquè ja està bé de
dir això de canviar el model econòmic i no dir quin model
econòmic és el seu.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Vives.
LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):
Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, intentaré contestar el
millor possible, de totes maneres, Sr. Oliver, si després li queda
cap dubte, en podem parlar quan vulgui si el temps se’m tira
damunt. En primer lloc vull agrair les paraules de suport tant del
PSOE, del Grup Mixt i del BLOC i dir-li, Sr. Alorda, que si un
dia perd la memòria i no control la conselleria en absolut, no
m’haurà de demanar la dimissió, la tendrà abans que me la
demani. Que quedi molt clar.
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Sr. Oliver, vostè abans m’ha demanat tot un seguit de coses
que no he tengut temps de contestar-les-hi, i intentaré aclarirles. Jo el que he dit sobre la Directiva de serveis és que sempre
hem manifestat que el nostre grup no hi està d’acord, però de
vegades no es pot fer res per aturar una cosa. La Directiva de
serveis està aprovada pel Parlament europeu, serà d’aplicació
aviat i, per tant, jo l’únic que vaig dir, l’únic que he dit i l’únic
que mantenc és que ja que la tenim ens ha de fer el mínim mal
possible i l’hem de convertir en una oportunitat per millorar i
modernitzar el comerç.
Quant als metres, miri, ja li he dit que ho hem intentat
consensuar amb el sector i hi ha acord. Nosaltres establirem uns
metres, vostè ho veurà quan li presentem l’esborrany de la Llei
de comerç, això no vol dir després que Madrid ho accepti o ens
posi problemes. Quan arribem a aquest punt, el que farem serà
recórrer o intentar que prevegin i que entenguin que les Balears
són un territori fraccionat, un territori petit i de vegades
necessita un tractament especial. Jo li assegur que per això
lluitaré, no sé què aconseguiré, perquè m’agrada dir blat quan
el tenc dins el sac. Però li assegur que m’hi trobaran.
Després m’ha parlat d’intervencionisme o nointervencionisme. Escolti, el Govern intervé on troba que ha
d’intervenir, però el més normal és que prengui les seves
decisions. Evidentment, la idea de treure una línia d’ajudes o de
gastar els doblers en una cosa o en una altra són iniciatives del
Govern, però el més normal és que el sector intervengui, ajudi,
per tal de fer les coses el més bé possible. Per tant, no sé de què
em parla quan em parla d’intervencionisme o nointervencionisme i coses d’aquestes.
També m’ha parlat de la moratòria. Miri, la moratòria quan
la nova Llei de comerç estigui aprovada, ja vaig dir que la
moratòria desapareixerà. M’estranya que em parli tant de
moratòria, de Llei de Comerç i que el bou ja ens hagi agafat,
estic d’acord, el bou ens va agafar fa quatre anys, quan el meu
predecessor no va tenir temps o no va pensar a fer un reglament
d’una llei de Comerç recent estrenada. Això hagués evitat molts
de problemes, hauria anat molt bé per al sector, i problemes que
actualment tenim ens els podríem estalviar. Jo no sé si no hi va
pensar, la va fer i no se’n va recordar de tramitar-la, o
simplement no la va fer. Però cregui’m que aquest reglament
hagués estat molt útil. De tot d’una, quan em varen demanar què
era el millor que havia fet el seu predecessor i el pitjor,
evidentment eren altres temps i la meva resposta va ser
contundent. Ha fet bé conservar la Llei de Comerç que va
impulsar el Sr. Sampol, vol dir que hi estava d’acord; i el pitjor,
no desenvolupar-ne el reglament. Jo esper no caure en el mateix
error, i si ho faig, li agrairé molt que m’estiri les orelles ben fort
perquè m’ho mereixeré.
Vostè m’ha parlat de rebaixes i de calendari de rebaixes.
Miri, sobre el calendari de rebaixes, la conselleria no té cap
interès a imposar res. Tant en calendari de rebaixes com en
festius hi ha una mesa de comerç, on es prenen les decisions,
normalment per consens. En aquesta mesa hi ha representants
dels treballadors, representants de les grans superfícies, mitjanes
superfícies, petit comerç, etc. I entre tots prenen decisions i es
decideixen i es fixen els calendaris de rebaixes i els festius, que
no sempre és fàcil, perquè vostè sap que el món del comerç és
tan complex que hi ha interessos contraposats i allò que convé
a uns, no convé als altres i sempre hi ha aquesta lluita. Però al
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final, enguany han sortit els festius i les rebaixes. Si el sector les
vol avançar, cap problema per part nostra, si les volen endarrerir
perquè entenen que els va millor, cap problema tampoc. Jo crec
que són coses a les quals s’ha de donar marge de maniobra.
Amb això sí que pots ser liberal, sempre i quan surti una
proposta consensuada per a tots.
Després em parla..., jo li he volgut dir que el relleu
generacional, tal volta en temps de crisi, en temps de dificultat
econòmica es nota més perquè des del moment en què els fills
no hereten el negoci dels pares, el lloguen. Però en aquests
moments es lloguen pocs negocis perquè no hi ha res que
funcioni com hauria de funcionar. Per tant, es veuen més llocs
buits. Però també de vegades..., em sap molt de greu per
exemple el que està passant a Inca, una obra d’una envergadura
com és un mercat nou s’està demorant i demorant i fa tres anys,
hauria d’haver-se acabat en 19 mesos, em sap greu que no hi
hagi aquí el batle d’Inca, i això sí que ha arruïnat tots els
comerços d’Inca, dels voltants del mercat. Això evidentment en
l’època actual no és una bona cosa i justament passa al meu
poble. Això també són errors que cometem i que no s’haurien
de donar. Les obres s’han d’acabar dins un termini perquè és
una de les coses que pot posar més en entredit una zona
comercial, les obres en general, quan no estan ben fetes i quan
no s’acaben, les faci qui les faci. Però creguin-me que el cas
d’Inca em sap moltíssim de greu.
Em sembla que li he contestat més o manco..., també m’ha
parlat de fires. Clar, les fires serveixen per promocionar
productes, però jo li assegur que en el tema de fires nosaltres
l’hem millorat i les hem millorat gastant menys doblers.
M’agradaria que qualcú m’expliqués això. Per ventura no fa
falta explicar-ho...
LA SRA. PRESIDENTA:
Vagi acabant, Sra. Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):
Tot d’una, Sra. Vicepresidenta.
El fet que haguem ampliat per exemple la superfície de la
Fira Nàutica o Agroalimentària, vol dir que hi ha més volum de
negoci, que hi ha més gent que hi va i que els resultats poden ser
positius.
Per la meva banda res més. Simplement reiterar que confii
i estic convençuda que des del Partit Popular tendrem una mà
per treure aquesta llei, és una llei de proximitat i intentarem que
defensi al màxim el comerç urbà. Jo crec que a l’àrea
mediterrània, segons quin format de comerç no té gaire sentit i
segur que entre tots farem bona feina.
Per tant, moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Vives.
III. Debat i votació sobre la validació o derogació del
Decret llei de mesures tributàries per impulsar l'activitat
econòmica a les Illes Balears.
Seguidament passam al debat i a la votació sobre la
convalidació o la derogació del Decret llei de mesures
tributàries per impulsar l’activitat econòmica a les Illes Balears.
Per fer l’exposició de les raons per les quals el decret llei ha
estat promulgat té la paraula el Sr. Manera.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):
Bon dia, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Presentam avui davant la cambra aquest decret llei de mesures
tributàries, un decret llei que es formula de forma expeditiva,
tenint present la situació econòmica per la qual està travessant
la comunitat autònoma i la necessitat d’aportar, per tant, aquest
tipus i d’altres de mesures adreçades a reactivar l’economia
balear.
En efecte, l’actual context de crisi econòmica, a l’àmbit
regional, nacional i internacional, requereix que els diferents
governs, les diferents institucions territorials adoptin mesures
contracícliques, tant de promoció de la inversió en capital físic
i humà i en la creació d’empreses, com de minoració dels
perjudicis que han de suportar els colAlectius amb menys renda
disponible. És justament en aquest moment de recessió
econòmica que la política tributària ha de ser més activa i
explícita per mitjà, entre d’altres possibles mesures, de la
introducció de beneficis fiscals que potenciïn l’activitat
productiva i que afavoreixin els sectors tecnològics. El present
moment econòmic coincideix en aquest sentit amb les
negociacions obertes ja en relació amb el nou model de
finançament autonòmic, la qual cosa fa recomanable per raons
de prudència no incorporar modificacions que distorsionin el
sistema ja establert.
El Govern en aquest sentit fa ús, dintre d’aquest context, de
la facultat normativa que preveu l’article 49 de l’Estatut
d’Autonomia i pretén aprovar el Decret llei de mesures
tributàries d’impuls a l’activitat econòmica. Val a dir que el
decret preveu el manteniment de beneficis fiscals ja existents.
La doble dimensió d’aquest decret és la següent: en primer
terme potenciar l’activitat productiva i en segon lloc protegir els
grups socials més vulnerables. Els objectius del conjunt de
mesures tributàries incidirà, al nostre parer, de forma especial
en uns àmbits concrets que són: l’activitat productiva de les
empreses en primer terme; en segon lloc, l’activitat
immobiliària; en tercer lloc, l’accés a l’habitatge dels colAlectius
més desprotegits; i finalment, la racionalització i l’adaptació
dels beneficis fiscals existents a través de la regulació del tram
autonòmic de la deducció general per a l’adquisició d’habitatge
a l’IRPF. En definitiva, es tracta d’un seguit de mesures que van
adreçades en el seu conjunt a reactivar l’economia balear.

En concret el tipus de transmissions patrimonials oneroses
-passant al contingut del decret- per a concessions
administratives, es redueix a la meitat. L’objectiu és baixar el
tipus de l’imposts patrimonials per a empreses concessionàries
per tal de dinamitzar l’ocupació i mantenir-la en el temps. En
concret el tipus passa del 4% al 2%. Els requisits per acollir-se
a aquesta mesura són mantenir l’increment d’ocupació al llarg
de la concessió.
En segon terme una segona mesura que es posa en marxa,
baixa un punt el tipus de transmissions patrimonials oneroses a
les operacions de compra de patrimoni empresarial. L’objectiu
en aquest sentit és baixar el tipus de l’impost per a compra de
béns immobles que formen part del patrimoni empresarial, per
tal de donar suport al manteniment de l’activitat econòmica i de
l’ocupació. En concret, el tipus passa del 7% al 6%. Quins són
els requisits per aplicar aquest tipus? Mantenir l’activitat
econòmica almenys durant cinc anys.
Una tercera mesura és la reducció per donació d’empresa
familiar o de les seves participacions. Aquesta reducció
augmenta 4 punts. L’objectiu és garantir la continuïtat de
l’empresa i el canvi generacional, i passa del 95% al 99%. Els
requisits per poder aplicar aquesta mesura és que les donacions
sigui a fills o cònjuges d’empreses o participacions a societats
familiars en les mateixes condicions vigents en l’actualitat.
Sempre i quan, això és un requisit important, es mantenguin els
llocs de feina.
La reducció per a donacions d’efectius creix un 73% si es
destina a crear o a comprar una empresa. L’objectiu és afavorir
la creació d’empreses generadores d’ocupació i al canvi
generacional. Aquesta reducció passa del 57% al 99%. Els
requisits per poder aplicar aquesta reducció són donacions de
pares a fills, sempre i quan els doblers donats es destinin a crear
o a adquirir una empresa que evidentment generi llocs de
treball.
Per altra banda, augmenta la deducció d’un 51,5% per
adequar l’habitatge de persones amb discapacitat. L’objectiu és
pujar la deducció autonòmica, a aplicar la declaració de
l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, per tal d’afavorir
el colAlectiu de persones amb discapacitat, per eliminar barreres
arquitectòniques i, al seu torn, dinamitzar el mercat de reformes
d’habitatges. La deducció passa en aquest aspecte del 6,6% al
10%. Els requisits perquè s’apliqui aquesta mesura és que les
persones han de tenir un grau de discapacitat d’almenys un
33%.
Un altra mesura és l’impost de transmissions que serà
deduïble a l’IRPF per a joves discapacitats i famílies
nombroses. L’objectiu és afavorir l’accés a l’habitatge als
colAlectius més vulnerables i impulsar l’activitat immobiliària.
Les deduccions a aplicar són a la declaració de l’IRPF, el 50%
de la quota de transmissions patrimonials i de l’impost d’actes
jurídics documentats per a compra del primer habitatge i el 75%
de la quota de l’impost de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats per a adquisició del primer habitatge
protegit. Els requisits per a aquesta mesura és que es tracta de
joves menors de 36 anys, persones amb discapacitat superior o
igual al 65% i famílies nombroses.
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Una altra mesura afecta la deducció autonòmica de l’IRPF
per a lloguer d’habitatge, que puja un 50%. L’objectiu és
afavorir l’accés a l’habitatge als colAlectius més vulnerables i
impulsar el lloguer d’habitatge. La deducció en aquest camp
passa del 10% al 15%. I el límit màxim de deducció passa de
200 a 300 euros. Els requisits a aplicar socialment són joves
menors de 36 anys, persones amb discapacitat superior o igual
al 65% i famílies nombroses. Els beneficis fiscals que es
dedueixen d’aquestes mesures estan calculats en 57 milions
d’euros.
La idea, en definitiva, és actuar en política fiscal en un sentit
contracíclic, en una conjuntura difícil, de crisi econòmica i
reactivar en aquest aspecte l’activitat econòmica. Aquestes
mesures afecten, com han vist, sobretot a empreses familiars,
sectors vulnerables i joves menors de 36 anys.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller. Passam ara a les intervencions dels
grups amb torn a favor. En primer lloc intervendrà el Grup Mixt
per un temps de quinze minuts. Un moment, Sr. Mayans. Sra.
Marí, vol comentar...

2007

Ens han d’explicar també, senyors del Govern, amb realisme
com afectaran totes aquestes mesures a la recaptació que fa la
comunitat dels tributs propis, ja que les previsions en els
pressupostos per a aquest any, el 2008, segons tots els indicis no
han estat molt encertades. M’agradaria també que ens
explicassin si això és veritat i quines són les previsions
d’ingressos per a l’any 2009.
A més l’article 49 de l’Estatut diu que els decrets llei no
poden afectar els pressupostos de comunitat; o bé s’han tingut
en compte els 57 milions que posa la repercussió econòmica del
decret llei en els pressupostos actuals o s’haurà de tramitar
d’una altra manera.
Ens hem de felicitar, però, perquè les baixades d’impostos
sempre, sempre són positives per als contribuents, evidentment,
i molts del ciutadans de les quatre illes s’han de poder beneficiar
de la baixada en el tipus impositiu de l’impost de transmissions
patrimonials, amb la reducció d’impostos per operacions en
patrimoni empresarial, així també com la rebaixa en l’impost de
donacions o amb les millores fiscals per a determinats
colAlectius a l’hora de comprar habitatge. O també l’augment de
la deducció autonòmica en l’IRPF per lloguer d’habitatges. I
deduccions també fiscals per a les persones amb algun tipus de
discapacitat que hagin, evidentment, d’adaptar el seu habitatge
perquè sigui més digne el seu benestar.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Només que el Grup Mixt es dividirà el temps de quinze
minuts en cinc minuts per al membre d’AIPF, la diputada
d’Eivissa i el diputat d’Unió Mallorquina.

Jo seria un poc més ambiciós en els trams en què pugui
actuar el Govern, i dins les mesures pressupostàries,
evidentment, a l’hora de baixar determinats impostos, o a l’hora
també de dotar d’infraestructures la nostra comunitat; o de
donar major facilitat als nostres empresaris.

LA SRA. PRESIDENTA:
D’acord.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Ens reunim
avui en aquest ple per debatre i sotmetre a votació el Decret llei
que ens porta el Govern sobre mesures tributàries per impulsar
l’activitat econòmica a les Illes. Aquest decret va ser aprovat en
Consell de Govern el passat 10 d’octubre i preveu, com ja s’ha
dit, dotze mesures per impulsar l’activitat econòmica de les
Illes.
No és el meu estil fer de l’activitat parlamentària un exercici
de demagògia, però seria fàcil recordar que durant molt de
temps s’ha negat la crisi econòmica, i ara ens presenten a tota
pressa aquest decret llei que hem de convalidar avui, i per ara,
crec, sense molt de debat. A pesar que es tracta d’un decret llei
que crec que arriba tard, ho diu moltíssima gent, durant massa
temps aquest govern ens ha estat negant que la situació
econòmica fos crítica i no s’ha reaccionat fins que les cues del
SOIB o les contínues declaracions de concurs de creditors de
nombroses empreses han provocat la reacció.

Parlam també, Sr. Conseller d’Infraestructures, és palès i
conegut per tot déu que Balears està a la cua pràcticament
d’Espanya en obra pública. Facin urgentment l’obra pública
anunciada, era un dels 13 punts, el primer, de les mesures
anunciades el juliol. Si no es crea riquesa i es genera activitat
econòmica no farà falta aplicar les mesures fiscals que avui
aprovarem. Va dir el setembre..., va dir, perdó, que entre el
setembre del 2008 i el març del 2009 dedicarien 550 milions
d’euros a generar operacions de crèdit i inversions. M’agradaria
saber, ja que ve arrel també d’aquest decret, quantes se n’han
generat fins ara i per quin valor.
Vull també fer una petita crítica, en la qual per general
entren tots els partits sense excepció, i és que com ja he dit és
que està molt bé que es vulguin baixar determinats impostos,
però resulta contradictori per al ciutadà que ens escolta que al
mateix temps governs municipals i governs de consells insulars
augmentin les taxes i els impostos municipals per damunt de la
mateixa inflació; per una banda feim i per l’altra desfeim.
Els he de demanar finalment que totes aquestes mesures
arribin als ciutadans i que, a aquests, els arribi tota la informació
per tots els mitjans possibles. Saben perfectament que moltes
vegades les iniciatives no arriben finalment al ciutadà o no les
entén, i les grans iniciatives es queden en grans declaracions
d’intencions, que esper que no sigui així, sense pràcticament cap
benefici per als ciutadans.

2008
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Per acabar les mesures anunciades reconeixen
implícitament, i vostè també ho ha esmentat, que els beneficis
fiscals aplicats anteriorment fins ara funcionen o funcionaven.
Es varen fer encertadament i la prova és que se’n rebaixen
alguns encara més dels que estaven vigents.
I per acabar votaré favorablement, i el meu vot favorable és
també un vot de confiança, un vot condicionat, per veure si a
partir d’ara les coses es fan conjuntament, consensuadament i
treball en comú, i un bon exemple seria tramitar aquest decret
com una llei.
Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Mayans. Sra. Marí, té la paraula.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, els
marges que ens permet l’Estatut d’Autonomia a l’hora de
legislar en qüestió tributària són els que són. Evidentment la
majoria de les prerrogatives per fer front a la crisi parteixen de
l’Estat espanyol i de la Unió Europea, per tant la capacitat
d’incidència del Govern de les Illes Balears resulta limitada.
Però dins aquests límits entenem que el Govern està fent allò
que ha de fer.
S’havien de prendre, efectivament, mesures per fer front a
la situació de crisi que es pateix tant a les Illes Balears com al
conjunt de la Unió Europea. A les Illes Balears per reactivar
l’economia i per donar a la població les dosis necessàries
d’optimisme, com va dir una editorial d’un Diari de Mallorca,
allò que feia falta era una baixada a càrregues impositives però
tenint en compte necessàriament la dimensió social.
Efectivament, per reactivar l’economia s’han d’abaixar
impostos, però no es poden baixar sense tenir en compte que
això afavoreixi els sectors més desprotegits, per una banda, i
aquells que són capaços de crear ocupació, de dotar la nostra
societat de nous llocs de treball, per l’altra.
Les mesures que apareixen en el Decret Llei de mesures
tributàries per impulsar l’activitat econòmica a les Illes Balears
compten amb un altre element que entenc que és fonamental: el
consens. Hem pogut veure com en aquestes darreres setmanes
n’han parlat favorablement des de cercles empresarials -vull
destacar, per exemple, la valoració molt positiva que n’ha fet
Alexandre Forcades des del Cercle d’Economia- fins als
sindicats, passant pels diferents agents econòmics i socials.
El Govern ha de procurar efectivament augmentar les cotes
de benestar de la societat i això ha de passar per una reactivació
de l’economia. En aquest sentit augmentar l’activitat productiva
de les empreses, millorar l’accés a l’habitatge als colAlectius més
desprotegits, racionalitzar i adaptar els beneficis fiscals
existents, constitueixen, pensam i ho creim, mesures de sentit
comú, i que per tant és un encert prendre-les.

D’aquest decret, en sortiran beneficiades les empreses que
generen ocupació; així mateix es facilitarà tant la transmissió
patrimonial de les empreses com l’augment del seu patrimoni,
i es beneficiaran clarament sectors com el jovent a l’hora
d’adquirir un habitatge, fet que pot contribuir a reconduir la
greu crisi que actualment estan passant tant el sector de la
construcció com el sector immobiliari. Entenem que les mesures
que s’han proposat, com per exemple el Pla de reactivació per
a l’ocupació, i que se’ns proposen avui, estan d’acord, per tant,
amb les polítiques que ha de fer un govern progressista, tant pel
que fa a reactivació de l’economia, pel que respecta a les
repercussions socialment favorables entre els sectors de la
societat més desfavorables.
Entenem, per tant, que es tracta i que és un decret llei que
contribueix a afermar l’estat del benestar, alhora que és un acte
de responsabilitat per part del Govern.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Marí. Intervé ara el Sr. Melià per un temps de
cinc minuts.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
per anunciar el vot favorable d’Unió Mallorquina a la
convalidació d’aquest decret llei.
Entenem que vivim una situació de crisi econòmica i que en
aquesta situació de crisi econòmica evidentment és
responsabilitat de les administracions públiques i molt
concretament del Govern de les Illes Balears dinamitzar
l’activitat productiva, ajudar a la generació de riquesa i ajudar
els sectors més vulnerables de la societat. Entenem que per
aconseguir aquests objectius tan generals és evident que la
política fiscal i la baixada d’impostos o la previsió de beneficis
fiscals és una eina fonamental per caminar en aquesta direcció.
Dir que evidentment aquesta capacitat limitada, molt
limitada, que tenen les Illes Balears per avançar en aquesta
baixada d’impostos i beneficis fiscals és conseqüència, tots ho
sabem, d’un determinat model de finançament i d’un determinat
model de capacitat normativa autonòmica en matèria tributària.
Entenem que aquestes mesures estan dins aquests limitats
límits, valgui la redundància, que té el Govern de les Illes
Balears per posar en marxa baixades impositives i millores
fiscals, però evidentment no volem perdre l’esquema general i
la situació de negociació del nou model de finançament que sí
que ens hauria de permetre no només obtenir molts més
recursos per a les Illes Balears sinó també obtenir molta més
capacitat normativa per poder fer polítiques fiscals autòctones
i adaptades a la nostra realitat.
També manifestar des d’Unió Mallorquina que evidentment
si aquest decret llei es tramita com a projecte de llei sempre
podrà ser millorat pels diferents grups parlamentaris, i per tant
també aquí es produirà un debat que pot ser enriquidor per, dins
aquests límits magres que tenen el Govern de les Illes Balears
i la nostra comunitat autònoma, intentar millorar en la generació
de riqueses i en la creació d’activitat productiva, que realment
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serà el que ens pot treure de l’actual situació econòmica difícil
que estam travessant.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Barceló.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, tots
som conscients que davant l’actual situació econòmica tenim
tota una sèrie de problemàtiques que s’han d’afrontar:
impagaments, pujada de l’atur en pràcticament tots els sectors,
baixada del consum familiar, fallides o suspensions de
pagaments de diverses empreses... És necessària la intervenció
pública per prendre mesures per fer front, per tant, a aquesta
crisi.
Com ja es va comentar tant en el debat monogràfic sobre la
crisi econòmica del passat estiu com també en el debat de
política general de fa unes setmanes, es tracta d’una crisi d’abast
internacional, i les conseqüències que n’estam patint aquí són
principalment per causes externes, això sí, agreujades en tot cas
pel model econòmic que tenim a les Illes Balears. Per tant, com
que són en bona mesura causes alienes a les Illes Balears, i fins
i tot a l’Estat espanyol, difícilment el Govern de les Illes Balears
o l’Estat poden aturar la crisi, però sí que es poden prendre
mesures per palAliar-la, i crec que és la nostra obligació donar
respostes. Moltes d’aquestes respostes pensam que han d’anar
encaminades a recuperar la confiança, atès que una part
d’aquesta crisi és una crisi de confiança. Des del Grup
Parlamentari del BLOC i PSM-Verds pensam que aquestes
respostes, les respostes que hem de donar des d’aquí s’han de
donar en primer lloc pensant en les persones, és a dir, que no
han de ser socialment regressives, tot al contrari.
En segon lloc, tal i com hem dit en reiterades ocasions, han
de caminar cap a un nou model econòmic sostenible, compatible
amb la protecció del medi ambient i basat en la innovació. Hem
de deixar enrere el model econòmic especulatiu i basat en el
creixement desmesurat de la construcció que ha estat imperant
fins ara.
En tercer lloc, per afrontar una situació econòmica adversa
amb plenes garanties el Govern hauria de comptar amb un
finançament adequat i amb un autogovern més sòlid, i cal
constatar que encara hem de recórrer molt de camí en aquest
sentit. Hem de dir que tot i que el marge d’actuació del Govern
de les Illes Balears és limitat, consider que l’Administració
autonòmica ha reaccionat adequadament davant les dades
econòmiques; s’han anat anunciant i duent a terme diverses
mesures al llarg d’aquests darrers mesos en la línia d’ajudes a
la petita i mitjana empresa, execució de projectes d’equipaments
i infraestructures sostenibles que ajudin els sectors productius,
ajudes d’urgència per a aquelles persones i colAlectius més
vulnerables; també la intermediació entre empreses i sectors que
més dificultats estan patint, com és el cas de les companyies
aèries; etc.
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Una més d’aquestes mesures consideram que és aquest
decret llei de mesures tributàries per activar l’activitat
econòmica de les Illes Balears. És la segona vegada que el
Govern, per cert, fa ús de la capacitat normativa prevista a la
reforma de l’Estatut d’Autonomia utilitzant la figura del decret
llei, i l’objectiu és plantejar tota una sèrie d’avantatges fiscals
als contribuents de les Illes per rebaixar els efectes de la crisi.
És evident que aquesta mesura per si sola no és suficient, però
en un context d’altres mesures que es prenen i es proposen
significa incidir positivament en l’activitat econòmica. Com ha
explicat el conseller d’Economia els beneficis fiscals que
s’estableixen en aquest decret llei abasten tres àmbits
d’actuació: dinamitzar l’activitat productiva i l’ocupació,
impulsar l’activitat immobiliària afavorint l’accés a l’habitatge
als joves i a altres colAlectius que requereixen una atenció
especial, i racionalitzar i adaptar els beneficis fiscals existents
per l’accés a l’habitatge i per la creació d’empreses.
Entres les mesures tributàries que pretenen dinamitzar
l’activitat productiva i l’ocupació s’introdueixen diversos
beneficis fiscals que repercuteixen en la tributació de l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i
de l’impost sobre successions i donacions, rebaixant la pressió
fiscal de les empreses que generin nous llocs de feina o que
davant l’adquisició d’una empresa en funcionament mantinguin
els llocs de feina preexistents.
Quant a l’objectiu d’impulsar l’activitat immobiliària, les
mesures incideixen principalment en els colAlectius més
desfavorits com els joves, en aquest cas menors de 36 anys,
persones amb discapacitat i famílies nombroses, incrementant
els beneficis fiscals d’aquests colAlectius tant pel que fa a l’accés
a l’habitatge i també molt especialment a l’accés a l’habitatge
protegit.
Tot això, com ha explicat el conseller, mantenint
evidentment els beneficis fiscals ja existents anteriorment.
Hem de dir que des del nostre grup consideram que les
rebaixes fiscals generalitzades no poden ser una bona solució
per afrontar la crisi. Quan a tot el món es parla precisament
d’una major intervenció pública com a mesura per fer front a la
situació s’ha de dir que aquesta intervenció pública necessita
recursos, i per tant les propostes que puguin minvar els
ingressos de les administracions s’han de prendre amb mesura.
Han de ser mesures, per tant, destinades tant a colAlectius
desfavorits o que ajudin realment a reactivar determinats sectors
econòmics productius. Pensam que aquest és el cas de les
mesures que avui ens proposa el Govern. Per això hi donarem
suport.
Moltes gràcies.
(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned.
EL SR. BONED I ROIG:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
vagi per endavant l’anunci del vot favorable a la validació per
part del Grup Parlamentari Socialista, i voldria assenyalar que
aquesta és la segona ocasió en què el Govern presenta un decret
llei per a la seva validació en aquest plenari, i com en l’anterior
ocasió ho fa d’acord amb allò que preveu l’Estatut d’Autonomia
en el seu article 49.2.
El Sr. Conseller, el Sr. Manera, ja ha fet exposició d’aquest
esmentat decret llei i del seu contingut. Ha exposat nombroses
dades tècniques, xifres i percentatges; per tant jo aquí ja no hi
tornaré a entrar perquè segur que no ho podria fer millor del que
ho ha fet ell, per tant seria absurd.
De tots és conegut que la intenció d’aquest govern a l’hora
d’estudiar actuacions a dur a terme per tal de fer front a una
situació de crisi econòmica generalitzada és, tal com es va
anunciar des d’un principi, l’atenció preferent a aquells
colAlectius menys afavorits econòmicament i procurar el
manteniment o la reactivació, si en fos el cas, de l’activitat
econòmica. És aquesta una clara aposta encaminada a superar
de la millor manera possible aquesta etapa de dificultats per la
qual estan passant els nostres sectors econòmic i social, i molt
especialment aquelles franges de població més vulnerables.
Aquest decret llei no és més que el compliment d’un
compromís adquirit, compromís adquirit el passat 29 de juliol
per part del mateix president del Govern en la seva intervenció
en aquest parlament en ocasió del Ple extraordinari per tractar
qüestions relatives a la situació econòmica, i compromís, per
una altra part, reiterat ara fa dues setmanes en el debat sobre
l’estat de l’autonomia. En aquell moment s’anuncià un total de
13 mesures per superar les dificultats més immediates, i aquest
decret llei que avui es proposa validar és una d’aqueixes 13
propostes anunciades.
S’estableixen aquí, tal com figura a la seva memòria
explicativa i tal com ha anunciat també el Sr. Conseller, tres
grans àmbits d’actuació: la dinamització de l’activitat
productiva i l’ocupació, l’impuls a l’activitat immobiliària i la
racionalització i adaptació dels beneficis fiscals existents
relatius a l’accés a l’habitatge i a la creació d’empreses. És a dir,
un conjunt de mesures que persegueixen impulsar i estimular
l’activitat econòmica, al temps que protegir l’interès social
afavorint determinats colAlectius.
S’estableixen reduccions de l’impost sobre transmissions
patrimonials, així com del de successions i donacions, i entre els
objectius que es persegueixen està, entre d’altres, garantir la
continuïtat d’empreses facilitant el canvi generacional i afavorir
la creació de noves empreses, amb l’objectiu que es generin
nous llocs de feina i es garanteixi el manteniment dels existents.
Algunes d’aquestes reduccions si són aplicades a les empreses
concessionàries, a més a més també perseguiran l’objectiu de
dinamitzar l’ocupació i mantenir-la en el temps.

Es contemplem importants beneficis fiscals aplicables a
l’IRPF, per a joves, discapacitats i per a famílies nombroses.
Són deduccions per a compra d’un primer habitatge, que
s’incrementen si aquest primer habitatge és de protecció oficial
i, a més, també, incideixen de manera molt especial en el mercat
de lloguer. Són aquestes mesures que pretenen afavorir l’accés
a l’habitatge a aquells colAlectius més vulnerables, tant per
compra, com per lloguer, com he dit fa un moment.
Es pretén afavorir, en concret, el colAlectiu de persones
discapacitades i augmentar la deducció per l’adequació de
l’habitatge a les seves necessitats i eliminar les barreres
arquitectòniques. Aquesta mesura també ha de servir per
dinamitzar el mercat de la reforma de l’habitatge, qüestió
aquesta molt a tenir en compte davant el greu moment per al
qual passa el sector de la construcció a tot l’Estat i molt
especialment a les nostres illes, ja que ha passat de ser aquell
motor que tirava de la nostra economia a ser el que més
clarament pateix les conseqüències de la situació actual.
En resum, assenyalar que les deduccions i reduccions que
contempla aquest decret llei i que tenen un cost econòmic, com
s’ha assenyalat, entorn dels 57 milions d’euros, s’apliquen al
mateix temps que es mantenen els beneficis fiscals existents.
Això, sense cap dubte, ve a suposar una clara disminució de la
pressió fiscal.
Resulta fàcil observar com aquells objectius que
s’assenyalaren com a bàsics a l’hora de fer front a una situació
de crisi, especialment a una tan complicada com la que ens ha
tocat viure i que ens afecta, són el cos, el gruix de la relació de
mesures que es contemplen en aquest decret llei.
La molt especial preocupació que es té per aquells sectors
socials més vulnerables és una part important del seu contingut:
els joves, les persones amb discapacitat i les famílies nombroses
es veuen especialment beneficiats per aquestes mesures
tributàries. Així, es fa visible aquest primer i més important
compromís, que és vetllar pel manteniment de les necessitats
dels sectors, com dic, més vulnerables. La preocupació per al
manteniment d’un teixit empresarial també té el seu espai en
aquest decret, incentivant la creació de noves empreses,
facilitant el traspàs generacional de les existents i establint
reduccions per a aquelles concessions administratives
generadores d’ocupació.
Aquesta darrera, és a dir, l’ocupació, també juga un paper
important: el manteniment de les plantilles dels treballadors
existents i la creació de nous llocs de feina són elements
indispensables a l’hora de poder tenir accés a determinats
beneficis fiscals aquí recollits.
La situació de crisi, voldria assenyalar, senyores i senyors
diputats, que no va agafar aquest Govern amb els braços creuats
i sense fer res, molt el contrari i com s’ha recordat en diferents
ocasions per part de diferents membres d’aquest mateix govern,
l’endemà mateix de la presa de possessió es va començar a
treballar per tal de canviar un model econòmic que era més un
obstacle per a l’objectiu d’un creixement econòmic sostenible
que res altre, i també, com el dia d’avui crec que ha quedat prou
demostrat, una autèntica llosa a l’hora d’intentar fer front a una
situació de crisi. I aquest canvi de model econòmic es va
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plantejar amb un intens diàleg amb tots els sectors afectats, el
sector econòmic, l’empresarial, el sindical i el social.
Avui hem sentit aquí també parlar de confiança i la veritat
és que tenc la sensació que l’únic que posa en dubte, avui per
avui, aquest element de la confiança és l’oposició, ja que a
aquest govern el que li arriben constantment són missatges que
precisament transmeten aquesta confiança. I aquí segurament hi
ha la clau que ens permet ser optimistes de cara a la consecució
de l’objectiu perseguit, que no és altre que la recuperació
econòmica i aquest esmentat canvi de model; molt a pesar que
avui també hem pogut sentir com algun diputat encara pregunta
quin és aquest nou model. Crec que reiterar en què consisteix
aquest nou model hi és de sobra perquè s’ha explicat tres-centes
vegades com a mínim.
Per tant, aquest paquet de mesures arriben avui m’atreviria
a dir amb un suport social unànime i per aquest mateix motiu
també m’atreviria a demanar de tots els grups parlamentaris que
aquesta unanimitat social que pareix visible es transmeti també
en aquest Parlament i es produeixi la unanimitat parlamentària
entorn de l’aprovació d’aquestes mesures que contempla aquest
decret llei, perquè són mesures necessàries, urgents i molt
especialment per a determinats colAlectius empresarials i socials.
Gràcies.
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Boned. Més grups que vulguin intervenir a
favor? Sr. Fiol, té la paraula.
EL SR. FIOL I AMENGUAL:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. No
s’havia vist mai fins ara que per celebrar la seva onomàstica un
conseller dugués a convalidar un decret el dia del seu sant, però
cosas veredes, querido Sancho, diu El Quijote -molts d’anys,
senyor conseller-, comencem per aquí; ja m’agradaria a mi que
vostè pogués fer honor al seu sant, a Sant Carles Borromeu, fill
d’una Medicis, s’ha de dir tot, que no és poca cosa, príncep del
renaixement, de qui m’agradaria que es pogués dir de vostè com
es deia d’ell, ni més ni menys que el Cardenal Seripando, des de
Trent, “es hombre de frutos, no de flores, de hechos, no de
palabras”; o com va dir l’embajador veneciano Soranzo, que
“hacía más bien en la Corte de Roma que todos los decretos
tridentinos juntos”. Què li pareix! I a la seva època, que va ser
arquebisbe de Milà, no va fer sinó vetllar especialment por la
integridad de los funcionarios y la gratuidad de los servicios,
je, je! Jo no dubt que vostè no vetlli per la integritat dels
funcionaris -ha donat proves sobrades d’això, si em permet la
broma-, però per la gratuïtat dels serveis, ho pos un poquet més
en dubte, com ara veurem, “por éstas y parecidas midas Carlos
puede ser considerado como un precursor de la estadística
religiosa”! Això queda la mar de bé, perquè té a veure amb
l’economia, a més, tot el tema de l’estadística.
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Bromes a part, senyor conseller, jo anunciï el vot favorable
del Grup Popular; el Grup Popular convalidarà aquest decret,
però ho farà amb un to crític, amb un to d’objecció a algun dels
aspectes que es duen avui aquí.
No repetiré el que han fet tots els que han parlat abans de
mi, de relatar amb diverses versions el mateix, en dir què és el
text del decret, aquí s’ha explicat de moltes maneres distintes la
mateixa qüestió el que deia el decret. No ha causat de totes
formes, senyor conseller, un gran interès la seva intervenció de
presentació del decret ni entre les bancades del Govern, només
dona Josefina Santiago, amb la seva lleialtat habitual, doncs ha
estat present aquí en nom del Govern, escoltant-lo a vostè amb
molt d’interès; ni tan sols dels presidents dels consells, el
president del Consell d’Eivissa ha entrat quan vostè acabava, i
a la presidenta del Consell de Mallorca tampoc no li preocupen,
pel que es veu, aquestes mesures. És a dir, aquí hi ha hagut, per
tant, una manca d’interès.
D’on surt aquest Decret llei 1/2008? Aquest Decret llei
1/2008 surt d’unes mesures anunciades dia 28 de juliol a un
debat, aquí, per part del president del Govern, per cert, algunes
promeses de les quals encara són en via de constitució i en via,
al meu parer també, molt lenta de constitució, però aquest no és
el debat d’avui. Es prometen fer una sèrie de mesures
econòmiques i es presenta aquest decret llei; sorgeix aquest
decret llei, al qual nosaltres vàrem formular ja, mitjançant una
pregunta i avui d’una forma més formal, explic que ens pareix
i ens sembla una suplantació de la llei d’acompanyament.
Nosaltres podem reconèixer, no m’importa fer-ho, que la llei
d’acompanyament no ha estat sempre dedicada als fins per als
quals va néixer com a concepte, modificació de mesures
administratives i tributàries, és veritat, a mi no m’importa dir
que amb freqüència no només pel govern anterior, sinó pel
govern anterior a l’anterior, la llei d’acompanyament ha estat
utilitzada per a reformes normatives variades; però, naturalment,
la llei d’acompanyament està adornada amb unes garanties de
debat, amb unes garanties de seguretat jurídica que un decret
llei, en principi, no du, sobretot si la posició del Govern era la
setmana passada -com sabem perfectament, perquè ho
demanàrem i se’ns va explicar- que aquest decret llei no seria
tramitat com a una llei ordinària, sinó que seria simplement
ratificat avui en tots els seus termes, amb la impossibilitat
evident i conseqüent que s’hi poguessin presentar esmenes.
Sabem que hi ha hagut un canvi de posicionament en el
Govern, el valoram en el que pesa, ho agraïm i això és el que
ens du a votar a favor de la convalidació del decret llei; és a dir,
la seguretat que quan la presidenta del Parlament demani si els
grups pretenen que això es tramiti com a una llei ordinària,
doncs hi hagi un acord també respecte d’aquesta qüestió, cosa
que demanam formalment, des d’aquest mateix moment, perquè
en quedi clara constància: nosaltres volem que es tramiti com
una llei on es puguin introduir esmenes, benentès també el
caràcter d’urgència de totes les mesures i de la pròpia tramitació
d’aquesta llei. Per tant, des d’aquest posicionament érem crítics
en el sentit que aquest decret era una vulneració i una
substitució, a les braves, si em permet que ho digui, de la llei
d’acompanyament, i observam ara amb simpatia que això es
modifica el plantejament i s’accepta que hi pugui haver un debat
sobre esmenes de quals llavors encara en faré qualque
comentari.
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Hi ha una segona qüestió més enllà d’aquest dèficit
democràtic, si es pot dir així, originari que ara pareix que serà
purgat durant el debat d’avui, i és que a nosaltres ens sembla
que el conjunt de les mesures -i no entraré, insistesc, com s’ha
fet fins ara, a detallar-les- és insuficient. Les mesures són
insuficients per una qüestió que ens sembla essencial, i no
entraré ara en tot el tema d’examinar tot el relatiu al tram
autonòmic de deducció d’habitatges; d’impost sobre
transmissions patrimonials; d’ajuda a les empreses; de
transmissions, de donacions, etcètera; totes les mesures que
tenguin per finalitat alleugerir la butxaca dels ciutadans i haver
de pagar menys imposts, doncs a un moment com aquest no fa
falta dir que són benvingudes i que són estimades i que per tant
tenen un valor que no es pot menysprear. Al nostre parer,
algunes d’aquestes pequen d’una excessiva especialització, que
aquí es vesteix sovint amb ajudar els més dèbils i els més
desfavorits, és evident que s’ha d’ajudar els més dèbils i els més
desfavorits, ningú no qüestiona això; però també és evident que
a un moment com aquest, de gran dificultat, avui es comentaven
les terrorífiques xifres de l’atur, s’han de fer gestes més àmplies
que sobrepassin no només la capa d’aquelles persones més
necessitades, que naturalment això s’ha de cobrir, sinó també
d’aquelles persones que no han estat mai en aquesta situació de
ser persones més necessitades però que s’hauran d’enfrontar ara
a una situació molt difícil i molt complicada. Per tant, una
generalització del conjunt de les normes, algunes d’aquestes,
sobretot les que s’apliquen a l’IRPF, al tram autonòmic, ens
pareix que podrien ser motiu de debat dins el tràmit, si se
suscita, d’esmenes.
Vostè, llavors, fa una valoració, que no vull deixar passar
per alt, que per ventura hagués fet si no hagués conclòs la seva
intervenció dient això precisament, que va dir als mitjans de
comunicació, que això suposava un estalvi de 57 milions
d’euros. Jo, sincerament, com vostè sap no som especialista en
aquesta qüestió, però he analitzat el tema amb gent experta, amb
gent que coneix els números molt bé, els números de la
comunitat molt bé i els números impositius molt bé, i
sincerament, l’opinió és que això, en el millor dels casos, pot
generar un estalvi de 2 milions d’euros, i que en cap cas suposa
-no, vostè riu i no sé de què riu, perquè clar, aquí diem xifres
molt grosses, perquè 57 milions d’euros són molts de doblers,
però aquí encara ningú no ha dit com s’arriba, i m’agradaria que
qualcú ho expliqui, a més, com s’arriba aquí a dir que això
genera un estalvi de 57 milions d’euros. I a més, ens hauríem de
plantejar, si genera un estalvi de renda, com és que hem
pressupostat un augment d’ingrés per renda? És a dir, com és
que hem pressupostat un creixement tan gran del tram del 30%
de l’IRPF a les Balears? Si generàvem estalvi, la conseqüència
lògica seria que l’any que ve tinguéssim menys ingressos per
renda, sembla; idò no, vostè, ho sap molt millor que jo, ha
pressupostat un creixement de l’ingrés de renda en aquest
pressupost que ara han presentat, major que la mitjana que ha
presentat l’Estat, perquè l’Estat ha presentat una mitjana del 9,7,
si no m’equivoc, i vostè ha fixat un creixement de la renda, si no
m’equivoc, i si m’equivoc em corregeixi, envoltant del 20%.
Per tant, vostè pensa que ingressarà més per renda.

Per tant, o vostè no reflecteix la realitat dels ingressos que
hi haurà per renda en aquests pressuposts que ha presentat o
aquestes mesures tampoc no tendran un impacte tan gran
damunt la renda dels ciutadans. Aquí alguna de les coses no
encaixa, alguna de les coses no funciona, per tant, ho deman i
ho planteig, o ho suggeresc, ja que aquesta és una intervenció a
favor tampoc no vull ser culpable ara de crear un debat, quan la
intervenció és a favor, com ho ha estat la de tots els grups, i no
vull suscitar un debat en aquest moment, però vull posar damunt
la taula opinions i criteris que ens duen a reflexionar respecte
d’aquesta qüestió.
Perquè nosaltres pensam que del que es tracta en aquests
moments és de posar doblers en mans dels ciutadans, és a dir, de
recaptar menys i de sostreure menys recursos als ciutadans
perquè tenguin més capacitat de maniobra a nivell particular, a
nivell de consumidors, a nivell d’empresaris, a nivell de
persones que volen posar en marxa una activitat. Per tant, no és
ara el moment evidentment d’entrar en el fons de quines
esmenes suggeriríem nosaltres, quines coses retocaríem,
nosaltres avui venim a votar a favor d’aquest decret, per una
qüestió de sentit institucionals, que se’ns ha demanat; per una
qüestió de fons, perquè veim que són mesures positives, no
discutim la bondat d’aquestes mesures. Pensam que són
insuficients, ho hem dit, pensam que són insuficients, pensam
que no tendran l’impacte que convindria que tinguessin damunt
els ciutadans. Pensam que es pot fer més, moltes coses que
sorgiran en el debat posterior quan se susciti.
Per exemple, veig que algunes comunitats autònomes han
rebaixat 1 punt damunt el tram de l’IRPF que aquestes recapten;
bé, això és un impacte econòmic real, damunt l’economia real
de tothom, de tothom que tributa clar, no només dels més
desfavorits o dels ..., sinó de tothom, de la gent en general, és a
dir, retalles 1 punt, doncs recaptes menys evidentment, no sé
quina quantitat, no sé si es recapta pel 30%, doncs 1.000 milions
d’euros, no sé molt bé el conjunt quin seria, 1.000 milions seria
pel total, segurament, seria el total, per tant, 30 milions d’euros
serien 300 milions d’euros, i hauríem de calcular 1 punt, 1 punt
i mig, quina rebaixa podríem realment fer perquè aquests
doblers quedassin en mans dels ciutadans. Perquè patim un
segon impacte els ciutadans, tots els ciutadans, vostè també, és
a dir la no deflació de la tarifa de l’IRPF es converteix en el
final amb un afegitó, amb un major cost impositiu a l’hora de la
veritat; el que per una banda guanyam, per l’altra ho perdrem.
Per tant, dir que creim que aquesta és una cosa que hauríem de
considerar, un element que hauríem de considerar i hauríem de
posar damunt la taula i nosaltres la hi posarem el dia que se
susciti aquest debat, perquè tenim interès naturalment a
contribuir i a fer millor, millorar aquest decret quan es
converteixi en llei, si així es tramita i així succeeix.
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Per tant, i concloem, nosaltres pensam que les mesures són
bondadoses, són positives, són correctes, pensam que són
insuficients, pensam que hem de posar altres coses damunt la
taula, n’hi he citat una, però en el moment que es plantegi el
tema d’esmenes sorgiran altres coses. I també no vull deixar de
dir que el vot a favor avui ve marcat per un sentit institucional,
dins aquesta cambra se’ns demana sovint responsabilitat
institucional, colAlaboració amb temes d’Estat o amb temes de
comunitat; nosaltres volem prestar aquesta colAlaboració amb
temes d’Estat i amb temes de comunitat, volem participar
activament a millorar les coses, però insisteix a dir que pensam
que aquest text té una naturalesa que ja he explicat abans
discutible quant a la seva naturalesa com a decret substitutori
d’una llei d’acompanyament, però que bé, que si es converteix
en una llei ordinària de qualque manera es purgarà el pecat
original que s’ha comès fent el decret i també del contingut,
que, tot i que sigui positiu, hi veiem mancances, hi veiem
deficiències.
De totes formes ja sabem que per aquesta ocasió tenen el vot
favorable del Grup Popular.
Moltes gràcies.
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Fiol. Arribats a aquest punt, s’entén que
hi ha assentiment, perquè tots els portaveus s’han manifestat a
favor d’aquest decret llei.
Es pot donar aprovat per assentiment? Doncs, queda aprovat
per assentiment.
A la vegada, s’ha demanat pel Grup Parlamentari Popular
que sigui tramitat com a projecte de llei. Hi ha també
assentiment per part de tots els portaveus? Doncs, en aquest cas
passaria, i atès que la cambra ha adoptat l’acord de tramitar el
decret llei com a projecte de llei, serà tramès a la Mesa del
Parlament per tal que prengui els acords pertinents a tal efecte.
I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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