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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sra. Presidenta. Carolina Torres substitueix José Torres.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Margalida Serra substitueix Margalida Prohens.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Cristina Rita.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 3414, 3620, 3444 i 3553/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3414/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a supressió del Consell de la Joventut
de les Illes Balears (CJIB).

2) Proposició no de llei RGE núm. 3620/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell de la
Joventut de les Illes Balears i la participació lliure i eficaç
de la joventut.

En primer lloc, d’acord amb l’article 174.7 del Reglament
del Parlament, procedirem a acumular, a efectes de debat, les
proposicions no de llei RGE 3414/12, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
supressió del Consell de la Joventut de les Illes Balears; i RGE
núm. 3620/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Consell de la Joventut de les Illes Balears i la participació lliure
i eficaç de la joventut.

Per defensar la proposició no de llei RGE 3414/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes, i aquesta
proposició no de llei, que coincideix també amb una proposada
pel Partit Socialista, és en defensa del Consell Social de la
Joventut, un consell que fa més de 27 anys que està funcionant
a la nostra comunitat autònoma, que és un consell que ha
mostrat la seva capacitat de negociació, la seva capacitat
d’adaptació, la seva capacitat de consens amb tots els governs
que hi ha hagut en aquesta comunitat autònoma, que hi han
passat més de 200 entitats, que hi han passat milers de joves,
que molts de joves que han tengut una importància o han tengut
responsabilitats de gestió en aquest consell de govern han estat
després polítics importants de la nostra comunitat autònoma...
Vull dir que fer desaparèixer el Consell Social de la Joventut és

fer desaparèixer una de les entitats possiblement més importants
de la història democràtica d’aquest país.

I és així perquè el passat 30 d’abril el president Bauzá
anuncià en un pla econòmic i financer, en un pla econòmic i
financer, repetesc, perquè per a nosaltres és molt important que
un consell de participació, de debat, de discussió política i
social, un espai on tot tipus de política, tot tipus d’ideologia, tot
tipus de sensibilitat s’ha mostrat i ha sabut conviure i participar
i arribar a acords permanents, de fet funcionaven quasi
assembleàriament, en un pla econòmic i financer de reequilibri
se suspengui el Consell de la Joventut, un consell aprovat per
llei, per la Llei 2 de l’any 85, reafirmat per una llei de l’any
2006, i jo crec que els anys són importants, 85 i 2006, dos anys
en què les propostes venien d’un govern del Partit Popular, amb
un pla en vigor, el Pla de la joventut, que està en vigor i que a
més va ser defensat el 29 de setembre pel conseller d’Educació
i Cultura, va defensar aquest pla jove, i en el pla jove un eix
fonamental d’aquest pla és la presència del Consell de la
Joventut. 

Doncs mitjançant aquest anunci del Pla econòmic i financer
desapareix aquest consell de participació. Amb un argument
d’austeritat, amb un argument d’austeritat. Nosaltres podem
entendre la necessitat de reconduir moltes partides, però fer
desaparèixer un consell de participació per arguments
d’austeritat em permetran que dubtem realment d’aquest
principi d’austeritat, perquè es podria dir “escolti, reduïm el
pressupost un 50%; reduïm el pressupost un 75%; el Consell de
la Joventut durant tres anys, quatre anys, durant el temps que
duri la crisi tendrà un pressupost molt baix”, però fer
desaparèixer el consell de participació, llevar-li la funció cabdal
que li donen l’encara en vigor llei del 85 i la llei del 2006, de la
joventut, ens pareix un fet polític molt, molt greu. Això és
reduir la política a la comptabilitat a què aquest Partit Popular,
el govern del Partit Popular ens està..., no acostumant, perquè
no ens volem acostumar, sinó que ens està donant idees o fent
propostes contínues en aquest sentit.

Es pot mantenir el Consell de la Joventut amb una reducció
del seu pressupost, una reducció, si volen, a la mínima
expressió, però el que és el consell de la participació social,
aquest espai de debat, que la comunitat autònoma a través del
Consell, a través del Parlament, reconeix la participació dels
joves en aquest consell, no té per què desaparèixer, i el
Parlament crec que ha de mantenir distàncies en aquest moment
amb el Govern i donar-li aquesta proposta, fer-li aquesta
proposta de repensar-se la desaparició d’aquest consell social,
que si hi ha d’haver reducció pressupostària podem negociar
aquesta reducció pressupostària, però que aquest consell de
debat, d’espai de participació política, social i pública dels
nostres joves, dels joves de la comunitat autònoma, continuï,
perquè res no té a veure la participació amb l’austeritat.

Però de fet en el mateix pla econòmic i financer també
desapareix un òrgan important, el Consell Consultiu, el Consell
de participació social, perdonin, perquè cada vegada més els
consells de participació, els espais de participació que està
deixant el Govern del Partit Popular en aquesta legislatura són
consells d’administració que són nomenats pel Govern de la
comunitat autònoma. Progressivament els espais estan
desapareixent a la nostra comunitat autònoma, i crec que el
Parlament, amb la seva capacitat d’autonomia que té, ha de fer
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un crit d’atenció al Govern. I en aquest cas concret, que és la
proposició nostra no de llei, és dir-li que el consell de
participació ha de continuar, que s’ho repensi. Encara hi som a
temps, perquè és el proper dimarts que es debatrà crec que és el
número 10 dels decrets llei, que és una altra de les formes de
demostrar la manca de participació d’aquest governar que és
governar a través de decrets llei, hi ha la desaparició, dimarts,
d’aquest consell de participació de la joventut, aquest Consell
Social de la Joventut. Crec que com a parlament encara som a
temps perquè aquest punt hagi de desaparèixer.

I aquesta és la proposta concreta que nosaltres feim. Crec
que el contingut de la introducció als dos punts que nosaltres
defensam està clar. La meva exposició és molt simple, deixin el
consell de participació, deixin aquest espai, i si és necessària
una reducció pressupostària idò es pot pensar, es pot negociar,
es pot discutir, però pensam que és fonamental que aquest
consell de participació continuï. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per defensar la proposició no
de llei RGE 3620/12, del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Cosme Bonet, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
coincidim avui amb el Grup del PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca amb una proposta en la defensa d’un
organisme que fins avui és l’únic fòrum institucional que tenen
els joves d’aquest país per fer sentir la seva veu. Ens sumam
així a una reivindicació que han fet des que es va anunciar
aquesta supressió les entitats juvenils que han estat membres
d’aquesta entitat i molts de regidors i ajuntaments que demanen
que no se suprimeixi. 

Se suprimeix en nom de l’austeritat, en nom de la mateixa
austeritat amb la qual el Govern de les Illes Balears pretén
justificar pràcticament qualsevol mesura de les que ha pres fins
ara. Segons aquesta lògica perversa, aplicada durant 15 mesos
ja, tot el sistema de protecció social, molts de serveis públics i
polítiques dels governs de tot nivell esdevenen innecessaris, un
llast per a l’economia. Afirmen amb vehemència la necessitat de
privatitzar o directament eliminar serveis i prestacions que fins
fa poc temps els mateixos representants del Partit Popular
havien gestionat i promocionat. 

No només això, tenim memòria i recordam qui ha creat la
majoria d’empreses públiques d’aquesta comunitat autònoma,
les mateixes que ara demonitzen, o qui va impulsar la creació de
grans obres públiques, costosíssimes, sobredimensionades, i una
vertadera hipoteca per als comptes de la comunitat autònoma.
En realitat, en nom de l’austeritat i del control del dèficit,
assistim a un intent de clar contingut ideològic, de desmuntar el
que han denominat l’estat del benestar i la privatització de molts
dels serveis que fins fa poc hem considerat tots drets de les
persones, drets socials de la ciutadania. 

Quan més evident es fa el rerafons ideològic, disfressat de
política econòmica d’austeritat, és quan ens trobam davant un
cas com el que hem duit a debat avui, perquè avui el que hem
posat a sobre de la taula és la desaparició o racionalització,
segons la neollengua dels neoconservadors, d’un organisme
públic de participació ciutadana. 

Avui amb la nostra proposta ens oposam al tancament d’un
instrument de participació dels joves de les Illes Balears, el
Consell de la Joventut de les Illes Balears, un òrgan que en el
marc del Pla per a l’equilibri econòmic financer de les Illes
Balears, en el capítol de mesures que afecten altres institucions
i òrgans estatutaris, al costat de la suspensió del Consell
Econòmic i Social, com ja s’ha recordat, de revisar subvencions
i d’instar el Parlament i la Sindicatura de Comptes a prendre
mesures amb els seus funcionaris, representa un estalvi que no
arriba a 1 milió d’euros, segons previsió de la mateixa
vicepresidència econòmica. Per tant no és un estalvi significatiu
per als pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Supressió del Consell de la Joventut de les Illes Balears.
Talment així ho diu el document al qual ens acabam de referir.
No es tracta de suprimir un organisme innecessari; les
conseqüències d’aquesta decisió van més enllà, des del nostre
punt de vista. Per a nosaltres significa restar participació,
empobrir la democràcia, una retallada al dret de participació de
la joventut, reconegut per la Constitució Espanyola en el seu
article 48: “Els poders públics promouran les condicions per a
la participació lliure i eficaç de la joventut en el
desenvolupament polític, social, econòmic i cultural”. A la
mateixa exposició de motius de la llei que creava el Consell de
la Joventut l’any 1985 es deia: “La joventut, com que configura
el futur d’Espanya i el de les Illes Balears, mereix tota una
atenció normativa que compleix amb les necessitats d’estimular-
ne una participació en la vida pública, social i cultural de les
Illes Balears i, al mateix temps, en faciliti el desenvolupament
i la incorporació a la vida del poble balears”. I seguia: “Es fa
evident la conveniència de disposar d’un organisme que serveixi
a la joventut de via o camí perquè sigui escoltada per les
institucions de la comunitat autònoma i per l’opinió sobre els
seus problemes específics”, una opinió que ara ja no serà
tenguda en compte, o aquest és el missatge claríssim que està
enviant el Govern del Partit Popular als joves d’aquesta
comunitat autònoma.

Tendrien altres llocs d’on retallar despesa sense necessitat
de suprimir tot un organisme que és l’únic que garanteix la
participació dels joves, una obligació dels poders públics -
recordem-ho- reconeguda per la Constitució. Per què no deixen,
per exemple, les dietes de consell d’administració a zero?, o
acaten les sentències dels tribunals que declaren ilAlegals
pujades de sous d’alguns assessors privilegiats d’aquest govern?
En aquest cas, de no aprovar les nostres propostes i mantenir el
Consell de la Joventut, estan retallant, com dèiem, no només un
servei a la gent jove sinó també un dret, un dret constitucional.
Retallen drets i llibertats, novament eliminen un fòrum
institucional, l’únic altaveu per sentir l’opinió dels joves, a la
qual sembla que intenten posar una mordassa. 
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Van en el camí contrari del que recomana també la Unió
Europea. Fa alguns anys emetia un informe i analitzava
considerant massa pobres els mecanismes de participació dels
joves que existien fins al moment, insistint en la creació de
noves eines per promoure la participació. Què fa el Govern en
aquest cas?, tot el contrari. Van en el camí contrari també del
que demana la gent jove d’aquest país. Han tret el cap dels
despatxos emmoquetats per mirar una mica el carrer? Sabem
que la joventut d’aquest país ha sortit al carrer indignada amb
un sistema que creu que no la representa? No haurien de donar
passes perquè la nostra democràcia aprofundís en elements
participatius en lloc de retallar els pocs espais de democràcia
participativa que de moment existeixen? No els estranyi que la
gent jove protesti, que s’indigni fent cas a veus com la
d’Stéphane Hessel o la de José Luis Sampedro, que en el pròleg
de l’edició catalana del llibre Indigneu-vos, un autèntic best
seller, adreça un clam a la joventut ben adequat, avui: “Lluiteu
per salvar els èxits democràtics basats en valors ètics, de justícia
i llibertat promesos després de la dolorosa lliçó de la segona
guerra mundial”.

Avui hem de recordar que va ser un èxit democràtic tenir
una constitució, i incloure en aquesta a l’article 48, després
d’una llarga i sanguinària dictadura feixista, que els poders
públics estan obligats a escoltar la veu dels joves. Obligats.
Vostès retallen aquest èxit democràtic, van en el camí contrari
del que estan marcant els ciutadans en el carrer i del que diu
Europa. En definitiva, davant una mesura tan poc encertada i tan
incomprensible des d’un punt de vista democràtic, l’única
pregunta que ens cap fer és què pensen aconseguir amb això.
Tant els molesta tenir la veu dels joves opinant sobre la política
d’aquesta comunitat autònoma? 

Una de les coses en què més s’equivoquen vostès és a creure
que tots solets seran capaços de donar resposta a aquests temps
tan difícils que ens ha tocat viure, una soledat i una manera de
fer que ens condueixen, que els condueixen a vostès, directes al
fracàs. Rectifiquin, avui en tenen oportunitat en aquest tema
concret. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Alejandro Sanz per un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Buenas tardes, señores
diputados. Respecto a la proposición no de ley del Partido
Socialista podríamos estar de acuerdo en su exposición de
motivos, ya que nos habla del marco legal que reconocía el
Consell de la Joventut como interlocutor entre los jóvenes y la
administración mediante la ley que ya se ha comentado aquí,
2/1985; o donde reconoce el artículo 48 de nuestra Constitución
Española el papel de los poderes públicos en promover las
condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud.

Vaya por delante que nuestro grupo parlamentario reconoce
el trabajo que ha desempeñado el Consejo de la Juventud
durante sus 26 años de historia, aunque también sería evidente
decirlo, y objetivamente por nuestra parte también comentarlo
en esta comisión, que en los últimos tiempos quizá ha estado un
poco alejado de los principales problemas que tienen los jóvenes
de hoy al estar preocupados por otras cuestiones más de índole
o algo un poco más minoritarias que no tan representativas de
esta sociedad.

Pero motivo único y trascendental que hoy nos ocupa aquí
es la supresión del Consejo de la Juventud, que es todo lo
contrario de lo que acaba de decir hace un momento la Sra. Fina
Santiago. No es por una cuestión ideológica, es por una cuestión
meramente económica. El motivo es la situación económica que
atraviesan las administraciones y en especial la del Govern
balear. Me extraña que los señores que me han precedido con su
intervención no compartan el argumento en el contexto actual
de crisis económica que padecen nuestras administraciones,
situación que ustedes mismos contribuyeron a agravarla, ya que
hay que recordar -sé que les gusta que se lo recuerden pero es
necesario y evidente recordarlo, porque cada día así recuerda la
sociedad- que la deuda de la comunidad autónoma de los
últimos cuatro años pasó de 1.500 millones de euros a 6.000
millones de euros, 6.000 millones de euros es la deuda que su
gestión dejó al gobierno actual.

Frente a actitudes irresponsables hay que adoptar actitudes
responsables, y cumpliendo con los objetivos de austeridad del
gobierno autonómico se ha adoptado una serie de medidas para
reducir el déficit público. En ese sentido el Govern ha
establecido una considerable reducción de los órganos
directivos y de personal eventual, así como la supresión de entes
instrumentales con el objetivo de conseguir una administración
con un mayor nivel de austeridad y eficiencia optimizando la
calidad de los servicios públicos que se prestan. 

Hay que recordar que en esta misma comisión de Asuntos
Sociales, ya lo ha comentado la Sra. Fina Santiago, el conseller
de Educación el día 29 de septiembre afirmó que haría lo
posible por conseguir la supervivencia económica del Consell
de la Juventud, pero también es cierto reconocer que hizo todo
lo posible también para poder habilitarles un local en el Palma
Arena para poder limitar el coste económico que le suponía de
1.800 euros mensuales al Consejo de la Juventud el local que
tenía, pero fruto del delicado estado de las cuentas públicas no
ha quedado otra solución, al igual como también se ha adoptado
en otras comunidades autónomas como son la comunidad de
Madrid o la comunidad de Cantabria, que también han tenido
que suprimir el Consejo de la Juventud.

Igualmente para el Govern las políticas de juventud siguen
siendo una prioridad y todas sus acciones van encaminadas a
cubrir la principales preocupaciones y a hacer actividades y
acciones de forma transversal por otras consellerias para un
sector importante de la población balear que, tal y como reflejan
los estudios elaborados por Juventud, entre 15 y 29 años
representan un 20% de la población, es decir, más de 200.000
jóvenes de Baleares. Por lo tanto este govern balear va a estar
al lado de sus preocupaciones y va a hacer políticas
encaminadas en busca de sus problemas, que hoy por hoy no
son pocos.



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 25 / 13 de setembre del 2012 321

 

No creo, sinceramente, ¿eh?, que ni el Sr. Cosme Bonet ni
la Sra. Fina Santiago sean los más indicados en esta comisión
para dar lecciones en política de juventud, ni en cuanto a la
financiación de cómo se financió el Consejo de la Juventud, ni
cómo se ayudaba a las asociaciones, ni tampoco para venir aquí
a hablar de la participación juvenil, que suena muy bien pero
luego hay que practicarla. Ahora en sus propuestas, en sus
proposiciones no de ley, piden una cosa, pero cuando
gobernaban hacían lo contrario, y me remitiré a los hechos.
Ahora se preocupan por el Consell de la Juventud, ¿pero en la
anterior legislatura se preocupaban mucho por el Consejo de la
Juventud? Es bueno que también hablemos aquí. La Sra. Fina
Santiago fue consellera y la Dirección General de Juventud
durante un tiempo perteneció a su departamento.

El año pasado en una asamblea el Consell de la Juventud se
entregó entre los asistentes un documento, o sea, no es un
documento que elabora el Partido Popular, ni mucho menos, ni
de dudosa objetividad, es un documento elaborado por el
Consejo de la Juventud donde afirmaba la deuda acumulada por
el propio Consell de la Juventud, así como de las asociaciones
que formaban parte del mismo. El resultado fue el siguiente:
entre los años 2009 y 2011 las administraciones debían 900.000
euros, 900.000 euros, a las asociaciones juveniles que forman
parte del Consejo de la Juventud y al propio Consell de la
Juventud se le debía 184.000 euros. En total hablamos de que
ustedes, durante su gestión, debieron a lo que es el consejo y a
las entidades que forman parte del consejo más de 1 millón de
euros. Esto es el informe del Consejo de la Juventud que se
entregó a principios del 2011 y aquí lo pone. El 2009, 72.000
euros; 2010, 254.000 euros; a principios del 2011 ya 678.000
euros y la suma era de más de 1 millón de euros, 900.000 euros
a asociaciones y 184.000, que es la partida que se debe de las
administraciones al consejo como tal. 

 Y luego sorprende que ahora vengan el Partido Socialista y
el PSM presentando una propuesta para que se mantenga el
Consejo de la Juventud, que se le dote de más recursos
económicos. O sea, ustedes no apoyan el Consejo de la
Juventud y ahora que se mantenga y que se dote de recursos
económicos cuando ustedes les debían 1 millón de euros. Por lo
tanto, yo creo que lo mejor que tendrían que hacer ustedes es
retirar la proposición no de ley que hoy presentan aquí. Un poco
de seriedad es lo mínimo, cuando ustedes gestionaban les
debían 1 millón de euros y ahora que se dote de más recursos.
Yo creo que hasta un niño pequeño lo entiende.

En cuanto al interés que demuestran por el tema de la
participación del Consejo de la Juventud y los asuntos
relacionados con los jóvenes, antes la Sra. Fina Santiago ha
citado el Pla Jove 2010-2012. Esta mañana yo he repasado el
Pla Jove 2010-2012. Usted ha dicho hace un momento que
había una fuerte presencia del Consejo de la Juventud, vale. Le
tengo que decir que de ese Pla Jove salieron, de un trabajo
interesante, salieron 196 actuaciones que en el papel queda muy
bien, pero que luego esas actuaciones hay que ponerlas en
funcionamiento. Muchas supongo que se pusieron en
funcionamiento, otras no, porque claro supongo que no dio
tiempo en un año de gestión de ponerlas en funcionamiento y
ahora toca al Gobierno del Partido Popular, o debería de
hacerlo; pero también ese mismo documento fijaba las
reuniones que se habían realizado para la elaboración del
mismo. Usted acaba de decir hace un momento que el Consejo

de la Juventud tuvo mucha participación en ese Pla Jove. Yo no
sé si la tuvo o no, yo me remito al documento que ustedes
elaboraron. Reuniones con 14 consellerias -la ficha técnica,
¿eh?-, reuniones con 40 direcciones generales, reuniones con 55
personas de la administración autonómica, ... Sabe usted
¿cuántas reuniones se hicieron con el Consejo de la Juventud
para la elaboración del Pla Jove? El informe lo pone, una, una,
y usted me dice que ha tenido un importante papel, pero la ficha
técnica pone que sólo mantuvo una reunión con el consejo que
por ley, se establece como el interlocutor válido de los jóvenes
ante la administración. Por lo tanto, o no dice la verdad o el
documento se equivocó, no lo sé.

Por lo tanto, es un poco contradictorio que ustedes vengan
aquí dando lecciones de financiación hacía los jóvenes y sobre
la participación de los jóvenes. Supongo que el Sr. Cosme
Bonet ese dato lo desconocía o el tema referente a las cuentas
del Consejo de Juventud, por lo que me dicen, sus juventudes no
acudían mucho a ese órgano. Eso es lo que dice, usted remítase
a las actas del Consejo de la Juventud y ya verá usted como
sabrá mucho más que yo. En definitiva, cuando ustedes están en
el Gobierno hacen una cosa y ahora hacen totalmente la
contraria.

Como decía en mi intervención, ante actitudes
irresponsables como la que ustedes demuestran hoy aquí, hay
que aplicar actitudes responsables. Recalcar una vez más que
esta medida es fruto de las medidas que se tienen que adoptar,
tras la herencia recibida y que tras la supresión del Consejo de
la Juventud, aunque a uno le pese, no merma ni mucho menos
el compromiso de este Govern con los jóvenes y con sus
entidades juveniles. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Per fer ús de la paraula per
contradiccions els grups proposants. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula la Sra. Santiago per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Una vegada més el representant del
Partit Popular no ens escolta, duen la seva intervenció escrita i
no ens escolta. Ni ho ha llegit, vostè veu que a la meva proposta
hi hagi millora econòmica? Idò aprovin la nostra. Nosaltres
l’únic que demanam és el manteniment, no parl de millora
econòmica. Per tant, no parlem de millora econòmica, jo parl
del manteniment.
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Jo utilitzaré per defensar aquesta proposició no de llei no el
mateix de sempre, que és tornar enrere. Miri, el mateix Govern
que per 121.000 euros deroga un consell de participació des de
fa 26 anys en aquesta comunitat autònoma, publica ordres de
subvenció de concessió directa, vol dir que no passen per cap
concurs públic, 60.000 euros trofeu Princesa Sofia; 60.000 euros
Copa del Rei de vela i 170.000 a l’Iberostar Mallorca
Challenge. Tots podrien tenir altres patrocinadors. I en canvi, el
Consell de la Joventut que no pot tenir cap patrocinador, que ha
de dependre dels pressuposts de la comunitat autònoma, a
aquest ni 40.000 euros no li donen. Si hem de reduir a 121.000
euros ho reduïm, ni 40.000 euros. 

Però és que a més a més, el mes de desembre vostès
defensaven el consell de participació i ara diuen tot el contrari.
La Sra. Prohens estava absolutament orgullosa de defensar el
Consell de la Joventut de 15 de desembre i deia que altres
comunitats autònomes feien aquest desastre, però que aquí no
es faria mai. I explicava com es rendibilitzava i deia que
aconseguirien un espai públic, que no haurien de pagar llum,
que no haurien de pagar telèfon, que no haurien de pagar
lloguer, que no, que no, que no, que això ja estava arreglat -deia
ella-, que haurà de funcionar d’una altra manera, però que
mantendrien el consell. Vostès deien, i aquí varen passar tots els
consellers, deien que el pressupost del 2012 era l’únic possible
i invariable i en aquest pressupost hi havia uns doblers per al
consell de participació i ara no hi és el consell de participació.
No mirem el 2009, l’any 2012, ja fa mesos que funcionam amb
un pressupost del Partit Popular i el Partit Popular en el
pressupost de 2012, elaborat per aquest govern, té una partida
nominativa, aprovada a una llei, que diu que al Consell de la
Joventut se li donaran uns doblers.

Pressupost de 2012, no mirem el que varen fer altres
governs. Pressupost de 2012, era un pressupost únic, el que no
s'havia de modificar, el que cada euro estava pensat per a tot.
Idò desapareix. Vostè ens està dient que nosaltres no podem
lliçons. Cada vegada que un aquí discuteix d’ideologia i de
política vostès ens diuen que no els donem lliçons. Jo no pretenc
donar lliçons a ningú. Però li puc garantir que quan estigui en
contra d’allò que vostès diguin, defensaré els meus arguments
i sense la voluntat de donar lliçons a ningú. Nosaltres no vàrem
fer desaparèixer el Consell de la Joventut, tot i les dificultats
que vàrem tenir. 

I quan parla d’administració, és veritat que nosaltres vàrem
tenir deutes. Però també ha de mirar els deutes dels ajuntaments
del Partit Popular, perquè eren totes les administracions, no
només les del govern progressista, totes les administracions,
incloses les del Partit Popular, perquè el Consell de la Joventut
rebia de totes les entitats, totes. Per tant, si vol ser just i honest
digui quines administracions, del govern progressista, del
consell progressista i d’ajuntaments del Partit Popular.

I és curiós que vostè digui que no és ideològic, miri la
introducció que ha fet. La primera frase que ha fet vostè, “el
Consell de la Joventut és un consell molt important, tot i que
darrerament no s’havia dedicat a les coses que s’havia de
dedicar i es dedicava a coses minoritàries...”. A què es refereix,
Sr. Portaveu del Partit Popular? Això és una valoració
ideològica. A vostès no els agrada el Consell de la Joventut, no
els agrada perquè una de les seves darreres accions va ser
defensar el català i això els ha molesta, i el seu ... sí, sí, sí, el seu
subconscient l’ha traït i ho ha dit clarament i demà o demà
passat ho veurà llegit al Diari de Sessions, que “darrerament el
Consell Social no s’havia dedicat a allò que s’havia de dedicar
i es dedicava a coses minoritàries...”. I això es decidia per
assemblea i tot i les crítiques que ens va fer el Consell Social de
la Joventut, que ens en va fer moltes, perquè no els pagàvem,
mai se’ns va ocórrer, mai eliminar-lo amb decret llei. Vostès ho
fan, vostès es carreguen la participació d’aquest país, no només
del Consell Social de la Joventut, el Consell Econòmic, els
consells socials que es varen crear ja fa dues o tres legislatures,
de participació d’entitats no en convoquen cap, només les de
cooperació, les mínimes possibles. Vostès es carreguen la
participació d’aquesta comunitat autònoma i ho fan amb un eix
ideològic i l’austeritat els serveix d’excusa. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Cosme
Bonet, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ja és un avanç que el
portaveu del Grup Popular reconegui que el Consell de la
Joventut compleix una funció constitucional i per tant, és tan
constitucionalista el Partit Popular i aquest pic ignorarà el que
diu la Constitució Espanyola i es carregarà amb un decret llei
l’únic mecanisme de participació dels joves que tenim a les Illes
Balears. Aquesta és la realitat, l’incompliment del Partit Popular
d’allò que mana l’article 48 de la Constitució, això és una
realitat i llavors prediquen que són els més constitucionalistes
d’Espanya. La veritat és que llegeixen la Constitució quan els
convé i com els convé. Això és el que ens demostren cada dia.

Jo de qui no accept lliçons és del Partit Popular i molt
manco de joventut, que en 15 mesos no han pres ni una sola
mesura. Els joves per al Partit Popular de les Illes Balears no
existeixen, els ignoren tant que fins i tot els molesta que
existeixi un Consell de la Joventut. Els molesta que un
organisme que és autònom tengui la seva pròpia capacitat de
parlar dels temes que vulguin. Jo fa molts d’anys hi vaig
participar, sent secretari general de Joventut, vaig tenir aquest
honor de participar del funcionament del Consell de Joventut i
el president era un director general de l’actual govern, un
president magnífic, no hi estava pel Partit Popular, sinó per una
organització de temps lliure. En aquell temps ens dedicàvem a
l’associacionisme, al temps lliure. Clar, coses que supòs que al
Partit Popular li anaven molt bé, però si passam a parlar de
temes socials que no els van bé, ja no els va bé que existeixi el
Consell de Joventut.
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Miri, els seus arguments han semblat l’informe d’un
comptable. No ha tengut cap argument que justifiqui realment
la supressió de l’organisme. No s’han plantejat ni tan sols trobar
un altre mecanisme de participació, ni una manera de funcionar
que els joves puguin donar la seva opinió a les Illes Balears,
sense directament suprimir, ni tan sols empren el verb que han
posat “suspensió” per al Consell Econòmic i Social, directament
supressió. 

Jo crec que la sensació que vostès transmeten és d’aprofitar
l’excusa de l’austeritat, per suprimir, perquè no el controlen,
perquè no el controlen. Sap vostè, que ens vol donar tantes
lliçons de qui dóna finançament i qui no dóna finançament del
Consell de la Joventut? Miri, en temps com diuen de vaques
grasses del Govern del Sr. Jaume Matas, s’havia programat un
congrés de Joventut i no se va poder fer perquè el Govern en el
darrer moment va negar l’ajuda econòmica al Consell de
Joventut, perquè evidentment no el controlaven.

Mirin, vostès aconseguiran que les associacions juvenils
s’organitzin al marge del Govern i tornarem a la situació de
1984. Vostès viuen un continu viatge al passat, s’haurà de tornar
crear una mesa d’entitats socials de joves de les Illes Balears,
com varen pressionar l’any 85 per fer la Llei del Consell de la
Joventut. I amb vostès tornam a l’any 1984. Aquesta és la
realitat del Govern del Partit Popular, una marxa enrere
contínua. Només són capaços d’argumentar “i vostès més,
vostès més...”. 

La veritat l’estalvi resulta insignificant, aquesta és la realitat.
Hi ha altres llocs on retallar i vostès no ho volen tocar i no
només això. Ahir vaig tenir l’oportunitat de recordar a un
diputat del seu grup que vostès estan dient tot el contrari d’allò
que feien o proposaven quan eren a l’oposició la passada
legislatura. No fa falta anar molts d’anys enrere per trobar com
un portaveu del PP bravejava en una comissió d’aquest
Parlament d’haver augmentat el pressupost del Consell de la
Joventut en un 20%. Com quedam? S’havia d’augmentar,
s’havia d’abaixar, s’havia de suprimir? Qui era que gastava de
més? Bravejava d’augmentar un 20% el pressupost i segons
vostès són aquestes polítiques les que ens han duit a la situació
actual. Vol dir que amb això reconeixen que són
corresponsables d’aquesta situació? Per ventura seria una passa
endavant que per una vegada reconeguessin que en aquesta
comunitat autònoma han governat qualque vegada abans
d’arribar el 2011.

Però, què hem de fer? El Partit Popular ja ens ha acostumat
als seus canvis d’opinió continus, als girs de 180 graus, a
l’incompliment dels programes electorals, al donde dije digo,
digo diego. I avui assistim a un evident exercici d’incoherència,
jo em deman, un diputat que sigui de Nuevas Generaciones del
Partit Popular com complirà allò que diu els seus estatuts?
“Fomentar la participación de los jóvenes al servicio de una
sociedad democrática dentro del ordenamiento constitucional”.
I això el Partit Popular ho fa suprimint el Consell de la Joventut
de les Illes Balears? Crec que van contra els seus propis estatuts,
no contra la Constitució. “Promover la participación de los
jóvenes en las tareas del Partido Popular y en las instituciones
representativas de la administración”. Se’n carreguen una
d’administración representativa. Van contra el seu programa
electoral, contra la Constitució i fins i tot contra els estatuts de

Nuevas Generaciones del Partido Popular! AlAlotets, més
incoherència crec que és molt mala de trobar!

Jo crec que van equivocats i els podríem disculpar, ja saben
la dita llatina errare humanum est, supòs que ho entenen. Però
aquesta dita llatina té una segona part, sed perseverare
diabolicum. Traduesc: errar és humà, però perseverar en l’error
és diabòlic. Avui senyors del Partit Popular vostès perseveren
en l’error, no tenen disculpa davant la gent jove de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. En primer lloc votarem la
Proposició no de llei RGE núm. 3414/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3414/12.

En segon lloc votarem la Proposició no de llei RGE núm.
3620/12 del Grup Parlamentari Socialista. 

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Abstencions?

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3620/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 3444/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a la
promoció de l'ocupació autònoma.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3444/12 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a la
promoció de l’ocupació autònoma. Per defensar-la té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Joana Barceló, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Som el mes de setembre i aquest any, malgrat ja
duim un any de vigència de la Llei de suport als emprenedors a
la nostra comunitat autònoma, malgrat sigui el mes de més
activitat econòmica, tenim encara una pèrdua que hem patit mes
rere mes d’autònoms a la nostra comunitat autònoma, 520
autònoms menys que fa un any. Però aquesta xifra negativa
interanualment és produeix ja des de fa un any. 
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Per tant, sent els autònoms un colAlectiu vertaderament
important per a la nostra comunitat, creim que era important, i
així s’havien exercit sempre, programes de suport als autònoms.
En aquest sentit i a més a més, són recursos que van lligats al
que anomenam polítiques actives d’ocupació i que tenen un
component alt d’aportació per part de l’Estat que gestiona la
nostra comunitat autònoma. Veim que enguany els pressuposts
de l’Estat han minvat considerablement i la partida específica
per a política de suport als treballadors autònoms havia baixat
un 52%.

Però és més, tampoc el Govern de les Illes Balears en aquest
sentit no ha aconseguit posar cap tipus d’aportació econòmica.
Però així i tot, malgrat la rebaixa d’aquest pressupost, que
evidentment nosaltres demanam en el primer punt que l’Estat
mantengui el mateix nivell de recursos pressupostaris i que en
tot cas, una baixada d’un 52% és evidentment una baixada molt
elevada si ho comparam amb la resta de baixades, fins i tot de
les pròpies polítiques de treball i que en el seu conjunt baixen
menys, un 12%. Per tant, aquest sentit d’un repartiment de
prioritats en els recursos ha fet que la política de suport als
autònoms tengui aquest retall tan gran.

Per tant, aquest és el primer punt, que es mantenguin en uns
moments de moltes dificultats laborals, on el treball autònom és
una resposta també a la sortida de l’atur, que recursos destinats
a la política a favor dels autònoms es mantengui -repetesc-,
front una rebaixa d’un 52%.

En segon lloc, evidentment hem de constatar la insuficiència
del desenvolupament de la Llei de suport als emprenedors com
a fórmula -i ho repetim- és una bona fórmula per a la sortida de
la crisi, però hem de fer una passa més. I el tercer punt de la
proposta, és establir de forma concertada, una vegada més, amb
els agents socials dins el marc d’aquesta llei de suport als
emprenedors un pla de mesures específiques i quantificades
econòmicament de suport al treball autònom de la nostra
comunitat autònoma. 

Per tant, és concertar, és com destinar i gestionar els
recursos que des de l’Estat vénen per a polítiques a favor del
treball autònom. Som en el mes de setembre, i això ho afegesc
ara, perquè quan ho vàrem registrar crèiem que el Govern
encara tenia marge de treure alguna convocatòria, però el fet és
que som en el mes de setembre i no hi ha hagut cap tipus de
convocatòria ni tan sols per gestionar els recursos que ens vénen
de l’Estat. Per tant, en aquest sentit encara ens preocupa més.
Per tant, pot ser la portaveu del Grup Parlamentari Popular té
més informació respecte de com es gestionaran aquests recursos
estatals lligats al suport als emprenedors, però, repetim, en el
mes de setembre encara no han vist cap tipus de suport en
aquest sentit. Entenem que les competències en polítiques
actives, fonamentalment recursos econòmics que provenen de
l’Estat, entenem que hem de demanar que l’Estat no rebaixi els
recursos. Després, aquesta manera de desenvolupar una llei que
per si mateixa veim, amb un any de vigència, que li costa
resoldre, però que de manera concertada s’estableixi com, ben
segur que tot és millorable, però com i amb quins programes
podem gestionar aquest suport als emprenedors, poden ser des
de les altes a la seguretat social, en formació, en assistències
tècniques, hi ha mil fórmules de gestionar-ho.

En aquest sentit -repetim- la concertació ben segur és la
millor manera per poder resoldre un suport que si és necessari
per tot el país a la nostra comunitat és més necessari que a un
altre indret.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. La nostra coalició PSM-
IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca donarà suport als tres
punts que ha presentat el Grup Socialista. 

Efectivament, com ha dit la portaveu del Grup Socialista la
Sra. Barceló, el pressupost de l’Estat per al 2011 va tenir una
reducció global d’un 21% en polítiques actives d’ocupació i que
afectava molt especialment les destinades a l’ocupació
autònoma amb aquest 52%, polítiques d’ocupació que van
dirigides precisament a orientar cap a la recerca activa de feina,
reduint la prestació econòmica d’atur, com insinuava el Sr.
Rajoy, no s’estimula ningú a cercar feina i, a més, si després li
augmenten en un 10% la medicació que ha de prendre
d’ansiolítics i de depressius.

Es redueixen aquestes polítiques actives d’ocupació d’una
forma bastant important quan precisament havien sortit estudis
que assenyalaven l’aspecte més beneficiós de les polítiques
actives d’ocupació, i de polítiques actives d’ocupació n'hi ha les
d’assessorament que són més de caràcter passiu i les de
formació. Les de formació amb organismes autònoms
justificaven que totes aquelles persones que havien passat per
polítiques d’ocupació tenien la probabilitat d’estar contractats
molt més alta que totes aquelles persones que no havien passat
per polítiques actives d’ocupació. I parlaven del mateix perfil.
És a dir, comparaven perfils, no es podia comparar una política
activa d’ocupació en una persona de seixanta anys sense estudis
amb una persona jove de vint-i-nou anys amb estudis, amb el
mateix perfil. És a dir, aturats de llarga durada, dones amb baixa
qualificació, joves sense experiència laboral, doncs, el colAlectiu
de persones que havien passat per polítiques actives d’ocupació
amb aquest perfil teníem moltes més possibilitats, i de fet
havien trobat més feina, que les que no havien passat per
aquestes polítiques actives d’ocupació, perquè, efectivament,
aquesta formació, si és una formació ben dissenyada, possibilita
que la formació s’adapti al mercat de treball. Algunes
d’aquestes persones, una majoria, bé, una majoria no, un grup
important d’aquestes persones havien optat per la feina
autònoma, acompanyat això d’aquest assessorament i d’aquest
suport.
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Doncs, tot això, amb aquests pressuposts, que eren una línia
de feina que pensam que s’havia d’incidir, desapareixen dels
pressuposts de l’Estat i en conseqüència també desapareixen
dels pressuposts de les comunitats autònomes.

Nosaltres ara que començam a rebre la liquidació que es fa
per trimestres del Govern la sorpresa va ser que aquest govern
de setze partides que tenien a formació professional per a
ocupats varen desaparèixer, les varen donar de baixa, aquest
govern el darrer trimestre. Això no és herència, això és una
decisió que pren aquest govern el darrer trimestre, setze partides
destinades a ocupació per a les persones que estaven aturades
desapareixen, 2.322.000 euros, es donen de baixa, es fa una
modificació de crèdit i encara no sabem quina destinació han
tengut.

Per tant, sospitam que el Partit Popular té poc interès en
aquest moment per activar aquestes polítiques actives
d’ocupació, siguin dirigides a colAlectius de persones autònomes
o siguin dirigides al conjunt de persones aturades.

Per tant, pensam que el Parlament de les Illes Balears ha
d’instar el Govern de l’Estat, tal i com diu el primer punt, a no
rebaixar els recursos econòmics, en el 2012 ja no hi som a
temps, però tal vegada el 2013, si poguéssim aprovar
conjuntament aquest punt, seria almanco una advertència, un
signe d’admiració cap al Govern de l’Estat que aquestes
polítiques són necessàries mantenir-les.

El segon punt, jo crec que vostè l’ha argumentat
perfectament i no fa falta repetir els arguments, tenim una llei
d’emprenedors que no s’ha notat, i ja no ho deim nosaltres,
l’oposició, ho diu AFEDECO, ho diu PIMECO, ho diu Joves
Empresaris, ho diuen públicament en rodes de premsa, a les
seves pàgines web, diuen que una llei d’emprenedors sense
dotació no ha servit per a res, que és una llei d’emprenedors
amb molt bones intencions, però buida de contingut i amb
escasses propostes i que no han trobat cap facilitat en el procés
administratiu ni burocràtic. Per tant, aquesta llei d’emprenedors,
a la qual nosaltres no vàrem donar suport activament, però ens
vàrem abstenir perquè la vàrem veure carregada de bones
intencions, però a la pràctica amb molt poca resolució,
convendria que efectivament, com diu el segon punt, es revisàs
i s’adaptàs més a les circumstàncies concretes.

I finalment el tercer punt, nosaltres també pensam que des
de la concertació, el diàleg i el consens es pot arribar a acords
amb els agents socials, tant els sindicats com els representants
empresarials, perquè en el marc d’aquesta llei de suport a
emprenedors, que té bona voluntat, però que està quasi buida de
continguts i de pressupost, però especialment de continguts, es
creï tot un pla de mesures específiques i que es quantifiquin
econòmicament per donar aquesta cobertura a possibles
emprenedors de caràcter autònom i també per a aquestes
polítiques actives d’ocupació que són necessàries.

Hi ha experiències de tot tipus, hi ha experiències
d’assistència tècnica, però també hi ha experiències, com es du
en aquest moment a la comunitat autònoma andalusa, de suport
econòmic amb un fons que es retroalimenta, es deixa un mínim
de 25.000 euros fins a un màxim de 50.000 euros, aquests
doblers els torna l’emprenedor i d’aquesta manera aquest fons
continua i sempre hi ha aquesta possibilitat de petits crèdits que
possibiliten que les persones iniciïn experiències com a
autònoms, com a empresaris...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta. I això consideram que és molt important i, a
més, els dóna un perfil molt determinat, se situen o centren
l’atenció d’aquest programa als aturats majors de quaranta-cinc
anys o joves de trenta anys, persones amb discapacitat, etc. Hi
ha propostes, tenen les idees, si aquest govern té la voluntat
d’escoltar a aquest parlament en el cas que això s’aprovi podria
ser un camí per iniciar un consens interessant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria Bauzá, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Com
és conegut per tots, és una prioritat tant del Govern central com
de l’autonòmic la creació de llocs de feina, sabem que
l’economia balear se sustenta sobre els autònoms, els
empresaris, les petites i mitjanes empreses. Els emprenedors
creen la major part de l’ocupació a les economies de referència
del món i són determinants per al creixement econòmic i la
innovació. Per tot això, hem de destacar la intensa activitat del
Govern des de l’inici de la seva legislatura en matèria de suport
a aquests colAlectius.

Durant el mes de juliol de l’any 2011 tant el president com
el vicepresident varen mantenir diverses reunions amb els
representants de PIME Mallorca i dels autònoms per tal de
donar-los suport i d’establir línies d’ajuda per a aquest sector.
D’entre aquestes activitats podem destacar la creació de la
llicència exprés que suposa la reducció del 30% dels costs
administratius i una important simplificació dels tràmits en els
negocis públics i privats i que permet obtenir la llicència de
manera immediata. Aquesta normativa afecta el 95% dels
negocis i es va posar en marxa com a mesura urgents de
reactivació econòmica. Aquest era un dels majors problemes
que plantejava i demandava el sector.

La Llei 2/2012, de 4 d’abril, de suport als emprenedors i a
les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa, llei que
ha estat creada com a resultat de molts d’intercanvis d’opinions
i de necessitats dels autònoms amb el Govern, és una llei creada
per donar solució a les mancances del sector i com a resultat
molt positiu podem dir que la resta d’associacions d’autònoms
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del país reclamen als seus govern autonòmics una llei de les
mateixes característiques posant-la com a exemple.

Una altra d’aquestes activitats és la firma de convenis que ha
fet el Govern amb la Societat de Garantia Recíproca ISBA, per
donar major liquidesa a les PIME proveïdores de la comunitat
i de l’ib-salut. Aquests convenis beneficien a sis-centes
empreses, les qual poden optar cada una fins a 150.000 euros.

Una vegada analitzada la implicació del Govern en el fet de
donar suport a la promoció de l’ocupació autònoma i atesa la
situació econòmica real amb la qual ens trobam consideram que
és totalment inviable que el Govern de l’Estat no rebaixi
recursos econòmics destinats al treball autònom gestionats per
la nostra comunitat autònoma. Si el Govern no s’hagués trobat
la situació econòmica que es va trobar ni el dèficit que es va
trobar sí que ens hauríem pogut permetre reclamar més recursos
econòmics per donar suport a l’ocupació autònoma.

Per altra banda, no compartim la insuficiència del
desenvolupament de la Llei de suport als emprenedors i a la
micro i petita i mitjana empresa ja que als fets ens remetem,
aquest govern ha fet més pels emprenedors i per la micro, petita
i mitjana empresa en un parell de mesos que l’anterior govern
durant tota la legislatura, o millor dit, l’única cosa a la qual es
varen dedicar va ser deixar el país en una situació tal que moltes
d’aquestes varen haver de tancar les portes o declarar-se en
concurs de creditors provocant un important increment d’atur en
el qual ens trobam.

De fet, el govern anterior es va trobar un nombre d’aturats
a Balears aproximat de 25.000 persones i el va deixar amb un
nombre d’aturats que serien aproximadament de 75.000
persones. Malgrat això, de les mesures que ha adoptat el Govern
ja veim resultats positius, resultats positius que per exemple
podríem dir que són la reducció en un 25,7% de les empreses
que es declaren en concurs de creditors a Balears, és un dels
menors índexs entre les comunitats autònomes; les exportacions
a Balears han tengut una apujada interanual d’un 78% i un
augment del 77% del valor de les mercaderies exportades
respecte de l’any 2011; des del mes de novembre de 2011 a
l’agost de 2012 s’han creat a Balears 85 noves empreses, la qual
cosa suposa un 37% més que en el mateix període de l’any
passat; per set mesos consecutius incrementa el nombre de
persones afiliades a la seguretat social en la nostra comunitat
autònoma, afiliacions de les quals el 7,7% són contractes
indefinits, quan la mitjana és del 6%, a més, podem dir que
tenim l’índex d’atur més baix de tot l’Estat. Una altra acció que
ha duit a terme el Govern i que cal destacar és la bonificació del
50% als contractes fixos discontinus.

Per concloure, podem dir que és tot un conjunt de mesures
per donar suport a l’ocupació autònoma, per crear llocs de feina
i, en definitiva, per aconseguir de manera ràpida i eficaç la
reactivació econòmica. El Govern i aquest grup parlamentari
estam convençuts que aquesta és la manera, que estam ben
encaminats...

LA SRA. PRESIDENTA:

Preg silenci, per favor.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

... que estam ben encaminats per continuar baixant les xifres
d’atur i no com va fer l’anterior govern, contractant persones a
les quals no podia pagar. 

En referència al tercer punt de la proposició no de llei vull
comentar que la Llei de suport als emprenedors i la micro, petita
i mitjana empresa ja estableix un pla de mesures específiques
per donar suport al treball autònom de les nostres illes que
consideram que és l’adequat i el que el Govern ha de continuar
aplicant, atesos els bons resultats que se'n desprenen.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula, per
contradiccions, el grup proposant? Té la paraula la Sra. Barceló,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, crec que sí que hauré d’utilitzar la paraula per
contradiccions, evidentment. No pos en dubte l’interès de cap
govern per donar suport als autònoms, cregui’m, estic totalment
convençuda que tots els governs intenten donar suport als
autònoms perquè a més que són empreses és una manera de
tenir emprenedoria i és una opció de sortir de l’atur. Per tant,
pels dos motius, per capacitat de generació de riquesa, perquè
es crea empresa, perquè se surt de l’atur i perquè les nostres illes
per ser una economia de serveis tenen moltes oportunitats,
evidentment, estic convençuda del suport i estic convençuda que
també el govern actual, el de l’Estat fan aquest discurs de suport
als emprenedors.

Fins aquí, beníssim, ara, a partir d’aquí, no tan bé, per què?
Parlem d’indicadors que anem bé. Ja li ho he dit, fa un any,
justament fa un any, cada mes, amb relació a l’any passat, que
també estàvem en crisi, tenim menys autònoms. El mes d’agost,
li he donat la xifra exacta, 608 autònoms menys que fa un any,
s’han creat 85 empreses i es consola quan han tancades 675. Em
vol explicar això? N'han tancades en un any 675.

Per tant, no anam massa bé, no anam massa bé, com a
mínim posem les dificultats damunt la taula, jo no culp ningú,
però sí que visualitzam que veritablement hi ha problemes. Que
la internacionalització funciona, molt bé, parlam dels autònoms,
parlam dels autònoms, de l’escaló més petit del sector
empresarial. En aquest sentit -repetim-, les dades indiquen que
a la Llei d’emprenedoria hi ha molt per fer, d’entrada, no ha
millorat la seva situació i els nombres són els nombres, són els
nombres d’autònoms i els nombres d’empreses.
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En segon lloc, polítiques actives, les polítiques actives
provinents de l’Estat. L’Estat estableix tot un paquet de mesures
que són de suport i entre d’altres aquí ha arribat un programa de
suport als autònoms. Jo li deman, amb què hem gastat els
doblers? Han arribat, la meitat del que tocava o la meitat del que
es donava abans, però han arribat recursos per als autònoms i,
amb què ho han gastat? No, no, ISBA són crèdits per a
empreses, jo parl d’autònoms, no es confonguem, de donar-se
d’alta d’autònom. O han emprat aquests recursos per pagar els
crèdits d’ISBA? Són 900.000 euros que han arribat aquí per
donar suport als autònoms i som el mes de setembre i no hem
vist res. S’ho han de fer mirar o no? M’entén? No és que no hi
siguin, hi ha línies de suport per a la contractació, per als
autònoms i evidentment per a altres coses.

Demanàvem a veure com s’estructuraven aquestes ajudes
que arriben de l’Estat, que són minses més que mai, però que
com a mínim arriben. Amb quina quantitat arriben? I com es
gasten? Idò ho haurem de demanar al Govern, que de manera
específica ens ho contesti, però d’entrada aquest suport que
teòricament l’Estat envia a la comunitat autònoma perquè es
gestioni en aquest nivell, idò no el veim, d’entrada no el veim.
Repetim: els avals són per a les microempreses, per a totes,
nosaltres parlàvem d’autònoms, del treball autònom, per tant, de
manera exclusiva en aquest sentit. 

Evidentment, per als autònoms en aquest moment crec que
més dificultats que mai perquè cada reforma que es fa a més a
més no ajuda els autònoms, la darrera del mes de juliol,
precisament, impossibilita que els autònoms tenguin accés a la
renda activa d’inserció. Se n’han temut? No ajuda massa i allò
dels contractes fixos discontinus no ho embullem amb els
autònoms. Els autònoms no són fixos discontinus, són
autònoms, és una altra qüestió. Per tant, situem el debat i les
mesures d’allò de què parlam, un altre dia rallarem dels fixos
discontinus i vostè, evidentment, m’explicarà allò del 50% de
fixos discontinus dos mesos, però parlam en aquests moments
de treball autònom i el treball autònom no són fixos discontinus,
que jo sàpiga, eh?, no és ver? 

Per tant -repetesc- lament profundament que no s’entri al
debat de mesures específicament per a un colAlectiu que cada
any està pitjor i les mesures i els recursos de l’Estat són cada
vegada menors i amb més dificultats per no accedir o
impossibilitar a accedir a rendes actives d’inserció i perquè es
rebaixen els recursos de suport directe a aquestes empreses. Açò
és la realitat, estan pitjor que fa un any i el nombre d’autònoms
així ens ho demostren. Per tant, molta voluntat, moltes flors i
violes, però... amb això ens quedam. 

Continuarem demanant a veure què fa el Govern per donar
contingut al seu discurs. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Passarem a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 3444/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3444/12.

4) Proposició no de llei RGE núm. 3553/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures contra
l'economia submergida dins el món de l'autònom i contra
el frau a la Seguretat Social.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 3553/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures contra l’economia submergida dins el món de
l’autònom i contra el frau a la Seguretat Social. 

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Margalida Duran,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i
senyors diputats. A Espanya es calcula que dos de cada deu
treballadors autònoms no cotitzen a la Seguretat Social i no
exerceixen la seva professió d’una forma legal, persones que per
pròpia voluntat o per necessitat recorren a l’economia
submergida.

Hi ha activitats que es veuen més afectades, com la venda al
detall sense establiment, la venda per internet, serveis a domicili
i petites reformes, encara que podem afirmar que no hi ha cap
sector productiu que en quedi exclòs, els clients dels quals són
particulars que no reclamen la corresponent factura. En aquests
casos, els treballadors que no cotitzen a la seguretat Social en el
règim dels autònoms, el que els permet continuar cobrant
prestacions si n'és el cas. 

El fet de la no emissió de la corresponent factura per la feina
realitzada deixa els seus clients o consumidors en una
indefensió total a l’hora de possibles reclamacions. És a dir,
l’estalvi que a priori suposa per al consumidor no pagar IVA a
la factura corresponent pot suposar per a ell problemes i costs
futurs. 

Aquí podríem dir que la lluita contra el frau és
responsabilitat de tota la societat i només s’aconseguirà que
qualsevol mesura sigui eficaç si tots els ciutadans ens
conscienciam de la seva importància. Es pot afirmar que a part
de ser una competència deslleial per als treballadors que sí
compleixen la legislació vulnera els drets dels consumidors i
minva els ingressos de les arques de l’Estat. 

El Govern de l’Estat el passat dia 27 de juliol va trametre el
projecte de llei amb mesures contra el frau a la Seguretat Social
per corregir les conductes que duen al minvament dels recursos
al sistema de la Seguretat Social i als drets dels treballadors i
que suposen una competència deslleial per a les empreses
complidores.
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Ara, amb l’actual situació de crisi, s’ha observat un
naixement d’activitat al marge de la legalitat, n’hi ha diverses,
però una d’elles, per exemple, poden ser els petits tallers de
reparacions de vehicles que a part de no disposar de llicències
pertinents no paguen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, preg silenci, per favor.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

...no paguen..., petits tallers que a part de fer reparacions de
vehicles..., no disposen de llicències pertinents, no paguen cap
tipus d’imposts i no tenen cap control dels exigits quant a la
retirada de residus contaminants.

Totes les associacions d’autònoms reivindiquen que no pot
ser que alguns utilitzin dreceres no cotitzant a la Seguretat
Social per als seus empleats o realitzant activitats econòmiques
sense cursar alta i sense cotitzar o cobrant prestacions a l’hora
que estan treballant, mentre que la càrrega es reparteix entre els
que, amb prou feines, fan front a les seves obligacions socials
i fiscals. No es pot mirar cap a un altre costat amb els que no
compleixen i competeixen i en canvi, ser exigents amb la
legalitat amb els que sí ho fan. 

L’ocupació irregular no només suposa un minvament dels
drets per als que es troben en aquesta situació, sinó per a tot
aquell que està en l’activitat regular i per a la societat i el seu
benestar en el seu conjunt. Com va dir la ministra portaveu Sra.
Sáenz de Santamaria, s’ha d’acabar a Espanya amb aquesta
visió tolerant dels que defrauden i afavorir el compliment lleial
i responsable de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social. Es fa necessari un canvi en la mentalitat del privat, del
particular, per acabar a Espanya amb aquesta visió no positiva,
però sí tolerant enfront de qui defrauda, no paga imposts i dóna
factures sense IVA, una cosa que per desgràcia es troba,
podríem dir, normalitzada a la nostra societat. S’ha d’acabar
amb el fet, que ara ocorre, d’una persona que treballa i cobra
l’atur a l’hora amb els imposts de tots.

Per una altra banda, la reforma laboral ha significat algunes
millores clares per als autònoms que clarament faciliten la
incorporació dels treballadors en aquest règim i afavoreix la
lluita contra el frau. La deducció de 3.000 euros als autònoms
que contractin el seu primer treballador menor de 30 anys en
situació de desocupació, aquest treballador per exemple cobrarà
el 25% de la prestació de desocupació i l’ocupador podrà
deduir-se en el termini d’un any el 50% del muntant que al
treballador contractat li quedi per percebre. Si és a l’atur, si una
persona és a l’atur, i decideix fer-se autònom es podrà
capitalitzar el cent per cent de l’atur per iniciar el projecte
d’obertura d’una nova activitat. Fins ara es podia capitalitzar
just el 80%.

Un altre dels avantatges importants en aquest camp i una
reivindicació dels treballadors autònoms des de feia molts
d’anys és la bonificació de la quota per la figura del denominat
autònom colAlaborador que compleixi les següents condicions:
familiar directe, cònjuge, descendent, ascendent i altres parents
de l’empresari que estiguin ocupats en el centre o centres de
treball de forma habitual, no ha de tractar-se d’una colAlaboració

puntual, que convisquin a la seva llar i estiguin al seu càrrec,
que no estiguin donats d’alta com a treballadors per compte aliè.
En resum, un autònom colAlaborador és un familiar directe del
treballador autònom titular que hi conviu i treballa per a ell.

Des de el passat diu 8 de juliol els autònoms colAlaboradors
tendran una bonificació del 50% de la quota d’autònoms durant
els 18 mesos posteriors de l’alta, la qual cosa suposa pagar una
quota reduïda per un import de 126 euros al mes, en lloc del que
seria habitual, 254 euros, la qual cosa tendrà una incidència
directa en les noves contractacions i a favor de la lluita contra
el frau de la Seguretat Social i a la lluita contra l’economia
submergida dins el món de l’autònom. 

Hem de dir que segons les darreres dades del mes de juliol
del 2012, a Espanya ha crescut el nombre d’autònoms per
damunt de la mitjana d’Europa per primera vegada des de l’any
2010. La taxa de petits empresaris és superior a la mitjana del
conjunt de la Unió Europea i se situa en el cinquè lloc en un
total d’1.976.900 autònoms. El nombre d’autònoms a Espanya
ha registrat un creixement en l’últim any d’un 4,22% i supera
l’1,5 de la mitjana europea, segons un informe elaborat per
l’oficina d’estadístiques de la comissió europea EUROSTAT.

La importància dels autònoms com a petits empresaris en la
creació de llocs de feina és per tots coneguda i és prioritari per
a l’Administració facilitar la nova incorporació de més
treballadors per compte propi.

Per tot l’exposat i perquè un país no pot créixer i tenir uns
recursos suficients si té un percentatge important en la seva
economia submergida consideram important la iniciativa avui
presentada.

Aquesta iniciativa, la basam en dos punts: en un punt instam
el Parlament de les Illes Balears perquè insti el Govern de
l’Estat a promoure mesures que impulsin persones que
exerceixin la seva activitat al marge de la legalitat a donar-se
d’alta en el sistema de la Seguretat Social i es lluiti contra
l’economia submergia. I al segon punt de la iniciativa el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè es potenciï la lluita contra l’economia
submergida a Balears. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Duran. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Sra. Joana Barceló per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, evidentment donarem suport a aquesta proposta,
obligatòriament. Creim que la lluita contra el frau, sigui laboral,
sigui fiscal, sigui a qualsevol nivell és un element de justícia i
per tant en aquest sentit obligatòriament hi hem d’estar d’acord,
no..., imagina’t el frau fiscal, també. De vegades hi ha dubtes
que el laboral sempre s’ha d’amaçar més i el fiscal menys, bé,
crec que evidentment tot el frau s’ha de perseguir, s’ha de ser
contundent i per tant, li donarem suport.
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Així i tot, dues referències per la seva intervenció. En alguns
moment m’ha semblat que parlava sobretot d’autònoms, el frau
a nivell d’economia submergida també laboral no és una qüestió
que lligui només amb els autònoms, ni fer-hi a prop, vull dir,
crec que en aquest sentit és a nivell ample, els autònoms en si
igual que altres empreses.

La reforma laboral potser sí ajuda a regularitzar situacions
o a facilitar contractacions amb aquest contracte bonificat
d’emprenedors, però també hi ha un altre àmbit que encara
dificultarà, crec que dificultarà més el que fa referència a
combatre el frau laboral que és el fet de la contractació temporal
a temps parcial a la qual se li permet fer hores extres. Aquest
serà o és un dels riscs que la reforma laboral té. 

Fins ara en un contracte temporal a temps parcial s'havien
d’establir d’una manera molt clara les hores, els horaris en què
estava contractat aquest treballador i no podia fer hores extres.
En aquest moment, en el moment en què se’ls permet fer hores
extres i no estar subjectes que aquestes hores extres estiguin
estipulades per l’empresa d’una manera regular, què fa?,
possibilita que evidentment sigui molt més difícil inspeccionar
i, per tant, detectar les hores extraordinàries dels treballadors a
temps parcial. 

Què ha passat?, que aquestes facilitats, contracte a temps
parcial, temporal a temps parcial, aquests contractes per ics
hores i després mitjançant hores extraordinàries en fas més.
Això suposa, evidentment, un perjudici per al treballador,
perquè al final no li cotitzen les hores que ha treballat i també
es manté aquest frau de competència deslleial entre la resta
d’empreses.

Crec que tal vegada, en totes les qüestions que poden
millorar i, evidentment, totes les que poden millorar el control
del frau i de l’economia submergida, perfecte, i volem plantejar
aquest dubte en relació amb aquest tipus de contracte que creim
que té un difícil control laboral i que, per tant, no ajuda massa
a lluitar contra aquesta economia submergida. Repetim,  estam
d’acord que hi hem de lluitar i, per tant, li donarem suport.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Sra. Fina Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari també
donarà suport als dos punts, tal com estan redactats, d’aquesta
proposició no de llei perquè la veritat és que ens ha sorprès
aquesta proposició no de llei per part del grup del Partit Popular
perquè efectivament que ho... perquè pensam que és més pròpia
de l’oposició, perquè que sigui el grup del Partit Popular que
dugui... que el Parlament insti el Govern de l’Estat a lluitar
contra l’economia submergida i que insti el Govern de les Illes
Balears perquè lluiti contra l’economia submergida de les
Balears és un reconeixement que no es fan les coses com toca
i que necessitam potenciar-ho més, perquè si hi estigués d’acord
no duraria dos punts perquè animassin al Govern a fer altres

coses que ara no fa. Per tant, per part nostra, així com està
redactat ho acceptam.

I ho acceptam també perquè tota l’exposició, podem
coincidir en part de l’exposició i en part de l’argumentació de
la portaveu del grup del Partit Popular, pensam que falta també
un altre tipus d’argumentació, perquè si no el discurs del Partit
Popular és molt perillós perquè només se centra en el petit
autònom, és a dir, en el petit empresari, el més fràgil de tots i en
aquesta imatge del ciutadà que estafa contínuament i que
aquesta estafa del ciutadà, potencialment delinqüent, li serveix
per canviar la llei de salut pública, li serveix per justificar el
pagament de la targeta sanitària, li serveix per reduir la quota de
la prestació de l’atur perquè hi ha un ciutadà permanent que
estafa l’Estat i qui estafa l’Estat també són les empreses i no les
petites ni les mitjanes, les grans empreses.

Així com està redactat ens sembla bé, perquè vostès parlen
de les persones que exerceixen la seva activitat al marge de la
legalitat i les persones poden ser petits, grans empresaris,
ciutadans, i el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears perquè es potenciï la lluita contra l’economia
submergida, l’economia submergida no la fan només els petits
autònoms ni la fan aquests que cobren 400 euros i els pobres
han de fer alguna cosa més per arribar a final de mes sense IVA,
sinó que també les fan les SICAV, també les fan els grans
empresaris.

Fa dos mesos en aquest parlament hi havia un home que
explicava als representants d’aquest parlament i als
representants del Govern, plorant, com s’estafaven els
immigrants, com a empresa a la nostra comunitat autònoma a
canvi de 300 euros i pagar a la Seguretat Social perquè aquest
immigrant pogués continuar tenint el paper de residència li feien
fer feina 8 i 10 hores seguides. Per tant, no són les petites,
també hi ha les empreses i en aquest discurs del Partit Popular
no hi ha les empreses, no ho hem escoltat ni està per escrit. 

Per tant, pensam que en aquesta argumentació li falten altres
elements importants, de fet, els tècnics d’Hisenda assenyalen
una vegada i una altra que dels 80.000 euros anuals que
s’estafen a l’Estat espanyol, el 85% provenen de les grans
empreses i de les grans fortunes, 85.000 milions, diuen que de
cada 4 euros que s’activen econòmicament 1 no computa a
nivell d’imposts.

Per tant, ens sembla molt bé que el Partit Popular o el grup
del Partit Popular al Parlament, per una vegada s’allunyi una
mica dels governs de l’Estat i de la comunitat autònoma i els
insti a lluitar contra l’economia submergida d’una manera
diferent a com ho fan i millorada. 

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Té la paraula la Sra. Duran per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sí, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot, vull agrair a les dues
portaveus dels dos partits de l’oposició el seu suport a aquesta
iniciativa.

És un poc peculiar la manera que té la Sra. Fina Santiago de
dir que estam d’acord per una vegada i que aquesta iniciativa ni
tan sols sembla del Partit Popular i al mateix temps diu que és
un reconeixement que feim les coses malament, de cap manera,
de cap manera. Vostè és que, fins i tot quan estam d’acord
aprofita per... posar la puntilla, però no és així. 

Quant al títol de la iniciativa, evidentment, la lluita contra el
frau a la Seguretat Social és per a tothom, no només per als
autònoms, sinó també per a les empreses. Aquesta iniciativa
com han vist..., és que el títol de la iniciativa estava centrat en
aquest tema i sí que li vull dir, Sra. Santiago, que evidentment
al Partit Popular també estam preocupats per la lluita contra el
frau fiscal a les empreses petites, mitjanes i a les grans
empreses, de fet el Partit Popular ha aprovat, com saben, un pla
contra el frau fiscal del qual ara parlarem.

A més els vull dir, no sé si se n’han assabentat, que aquest
grup parlamentari, el Grup Parlamentari Popular, i aquesta
diputada en concret ja té presentada des de fa temps una altra
iniciativa parlamentària just per parlar del frau fiscal i amb una
lluita del pla de frau fiscal, i no exactament amb aquest, que era
més concret, sobre l’autònom i sobre el tema de (...) social. Vull
dir que sí que n’hi ha una altra presentada que és més global.

Quant a la intervenció de la Sra. Portaveu del Partit
Socialista, quant als comentaris que ha fet de la reforma laboral
li he de dir que aquest capítol en concret a què vostè ha fet
referència era una de les demandes que tenien des de feia molt
de temps les empreses, el tema de la flexibilitat de la
contractació, i evidentment també s’haurà de cercar la manera
de compatibilitzar la lluita contra el frau i flexibilitzar, perquè
un contracte parcial en què estava tancat les hores que una
persona havia de fer feina, quatre hores, per exemple, el matí,
quan tu tenies una càrrega de feina, un empresari, la tenia un
horabaixa, idò això era un poc el que no permetia a aquest
empresari o a aquest empleat la contractació, quan realment se
l’havia d’utilitzar, i allò que se cercava amb la reforma laboral
era la flexibilització d’aquest horari. Sí que és vera que s’haurà
de controlar que no sigui una porta d’entrada cap al frau, però
en això estam.

La lluita contra el frau fiscal en tots els àmbits és una
necessitat imperiosa, i s’ha constatat que des de l’entrada en
vigor el pla de lluita contra el frau impulsat pel Govern ha
començat a donar els seus fruits. Les darreres dades que, per
cert, es varen conèixer ahir, contra el frau són molt positives.
Han suposat 5.838 milions d’euros, un 25% més del previst per
al mateix període. En el que va d’any 2012 hi ha hagut 112.480
inspeccions en matèria d’ocupació irregular, i com a resultat de
les mateixes han aflorat quasi 40.000 ocupacions, la qual cosa

suposa un 13% més que l’any anterior. Segons les dades
facilitades per la directora general de l’Agència Tributària al
respecte del pla especial contra l’economia submergida, va
indicar que des de la primavera es desenvolupen més de 12.000
actuacions presencials en sectors o àrees de rellevància
socioeconòmica.

Per a l’administració la lluita contra el frau en aquest sector
és primordial, en aquest, i, com he dit abans, en els altres, per la
incidència directa que té a les arques de l’Estat i, per tant, per la
seva repercussió per a tots els ciutadans. Com bé vostès saben
l’economia submergida representa una pèrdua d’ingressos en
molts d’àmbits amb molts de factors, per una banda el no
pagament d’altres activitats i la falta de control que això suposa,
el no pagament d’imposts obligats com per exemples IVA, la
no-declaració dels ingressos fruit de l’activitat que es
desenvolupa amb la declaració de l’IRPF, el no ingrés de les
quotes corresponents en el règim autònom de la Seguretat
Social, en aquest cas, o en el règim general en el cas de les
empreses, i entre d’altres i molt important, perquè en moltes
ocasions és així, les mateixes persones que fan feina en
l’economia submergida estan cobrant qualque tipus de
prestació.

Quant al tema dels autònoms en concret, no es tracta de cap
manera, des del Partit Popular volem deixar això clar, de anar
en contra de l’autònom, que és un autònom legal i és un
autònom..., d’anar a perseguir precisament aquella persona que
està declarada, d’aquell autònom que fa feina. No és això. El
que també és una demanda dels autònoms, i això sí que és així,
que és la lluita contra el frau, és una demanda històrica pel que
representa quan hi ha un autònom o un petit empresari que està
al corrent de tots els seus pagaments, que està donat d’alta, que
ha pagat les seves llicències, que paga els seus imposts, el seu
IVA i tota la resta, i aquest petit empresari autònom se’n va i fa
un pressupost per fer una determinada feina es troba que no pot
competir en preus perquè l’oferta d’una altra persona que fa
feina en l’economia submergida és inferior. Evidentment no té
cap tipus de garantia, no té cap tipus de reclamació. I què passa
si un petit empresari o un autònom deixa de perdre volum de
feina? Passa que ha de reestructurar la seva plantilla, passa que
ha de reestructurar el tema dels seus empleats i passa que acaba
acomiadant la gent.

A causa d’això el que feim és presentar aquesta iniciativa
perquè incideixi directament en l’ocupació i per la importància
que això té per a l’economia i per a la riquesa de l’Estat i per a
la riquesa del país. I repetim les gràcies des del nostre partit.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Duran. 

En conseqüència queda aprovada per assentiment la
Proposició no de llei 3553/12.

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