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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaria si hi ha cap substitució?

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, president, Catalina Palau substitueix Margalida Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Molt bé. Començam l’ordre del dia de la sessió
d’avui que consisteix en les proposicions no de llei RGE núm.
129/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures per donar suport al món industrial; RGE núm. 925/12,
presentada igualment pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-
Entesa i Més per Menorca, relativa al tancament d’Spanair; i
RGE núm. 1223/12 presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa al Pla de vigilància del virus Schmallenberg.

1) Proposició no de llei RGE núm. 129/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per
donar suport al món industrial.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei, amb
RGE núm. 129/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista
i relativa a mesures per donar suport al món industrial, intervé
l’Hble. Diputat Lluís Maicas, per un temps de deu minuts.
Gràcies.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
En realitat quan vàrem elaborar i preparar l’exposició d’aquesta
proposició, ignoràvem, jo concretament, el text o les intencions
de la reforma laboral. Sincerament, i abans de passar a
l’exposició de motius que és breu, quan vaig preparar aquesta
exposició pensava encara en un país civilitzat, un país que
respectava els drets dels treballadors, dels empresaris, dels que
volen fer feina, dels que no en volen fer, pensava en un país
civilitzat allà on les llibertats individuals i colAlectives eren
respectades; no sé si ara té massa sentit l’exposició de motius,
després de llegir i veure un text de reforma laboral que en la
meva opinió ni tan sols els treballadors que militen i que voten
el partit que ha fet aquesta reforma, no es mereixen un càstig tan
sever. És una reforma que ens fa retrocedir, jo diria que molts
d’anys, no vull posar una data per no incórrer en un error
històric.

He de dir que el nostre grup se solidaritza amb els
treballadors que avui fan les seves reclamacions, ben legítimes,
i les seves protestes contra una reforma dictada especialment per
les grans patronals, unes patronals europees, i la d’Espanya no
n’és una excepció, que en matèria laborals tornarien si
poguessin als temps de l’esclavatge laboral. 

Pel que fa al tema del món industrial, jo diria que en temps
de bonança econòmica ja n’hi ha prou que l’administració no
faci nosa, que no sigui un obstacle. En èpoques de recessió, com
la que ara vivim, és quan l’administració cal que ajudi el món
industrial. El sector industrial ha estat la víctima evitable d’una
economia que ha posat tots els ous dins el paner del turisme. És
el nostre un panorama industrial devastat, del qual han

desaparegut multitud d’indústries que foren capdavanteres en
els seus respectius sectors. A Inca i a Manacor ho sabem prou
com han desaparegut les indústries. I encara moltes de les
poques que han sobreviscut, freturen dels suports necessaris per
fer viable la seva activitat empresarial. Diversificar la nostra
economia ha estat un objectiu en el qual hem fracassat. Ara, que
tant es parla dels nous emprenedors, com si aquests fossin no
una, sinó l’única alternativa per revifar la nostra economia, ens
oblidam dels vells emprenedors, aquells que han suportat i
suporten els temporals de la crisi i això no obstant, són ara
mateix els únics que realment poden generar llocs de feina.

El vicepresident del Govern quan parla del món empresarial,
del món industrial, diu “no a les subvencions”, i a mi em sembla
bé, però hauria de dir "sí als incentius" i els hauria de fer
realitat. Jo els puc assegurar que en aquests nou mesos de
govern, al món industrial no li ha arribat cap incentiu, no li ha
arribat cap proposta per ajudar-lo ni en finançament, ni en sòl
industrial assequible, ni en un abaratiment de transports, ni en
ajudes a la internacionalització, ni, quan n’és el cas, en els
pagaments a un termini als proveïdors, ni en una simplificació
administrativa, ni en campanyes que incentivin el consum
intern. Ni l’economia, ni el teixit industrial, ni la societat no
poden permetre’s perdre més indústries productives. Cal
elaborar un pla de suport per a totes aquelles indústries que
aporten riquesa i ocupació en aquesta comunitat, perquè puguin
ser viables i contribueixin a la diversificació real de la nostra
economia. Pot semblar que abaratir l’acomiadament o fer una
contractació més barata és una ajuda a l’empresariat, als
industrials. Jo no crec que això faci que hi hagi una sola
contractació més. El món de la indústria necessita la gent que
necessita. 

La proposició no de llei es concreta en els tres punts que
seguidament expòs:

"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a generar mesures per contribuir, conservar i enfortir la indústria
d’aquesta comunitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar tot un conjunt de mesures per donar
suport al sector industrial.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
analitzar les necessitats de la nostra indústria i a elaborar un pla
estratègic que pugui evitar la desaparició de les indústries en
actiu i, alhora, estimular la implantació de noves indústries." 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Maicas. Ara en torn de fixació de posició per
part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-Entesa i Més per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Gabriel Barceló, per un
temps màxim de deu minuts. Té vostè la paraula.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Simplement manifestar el nostre
suport a la proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Duran per
un temps màxim, com vostè sap, de deu minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot i abans de
començar, dir al Sr. Maicas que jo crec que vivim en un país
que respecta els drets, crec que es respecten els drets al nostre
país, i en podem estar contents, es respecta el dret de fer feina
i el dret a la vaga, que avui queden garantits. Jo fent ús de la
meva llibertat i del meu dret a fer feina, ara continuaré la meva
exposició.

Quant a la creació de llocs de feina i de la reforma laboral
que es fa a la vaga d’avui, dir que des que s’ha aprovat aquesta
reforma laboral ha suposat 10.000 nous llocs de feina per a
emprenedors, el 57%, segons dades del Ministeri de Treball. 

Aquesta setmana es va aprovar al Parlament de les Illes
Balears la Llei d’emprenedors, un marc pioner a la nostra
comunitat autònoma, dirigit a la micro, petita i mitjana empresa.
És a dir, no és just per als emprenedors, sinó també, com deia el
Sr. Maicas, per als vells emprenedors, per a les empreses que fa
temps que estan creades, en funcionament i que necessiten del
suport i de l’impuls del Govern, perquè la iniciativa privada
sigui la protagonista de la recuperació econòmica.

La simplificació administrativa i una major coordinació
entre les diferents administracions, amb les solAlicituds de
permisos i de llicències, són unes de les demandes més
importants del sector empresarial, ja sigui un nou emprenedor,
una microempresa o una PIME, també el sector industrial. Per
posar un exemple clar, a l’hora de demanar un permís per a un
rodatge d’un film o un espot a una platja.

Des del Partit Popular feim una clara aposta per la formació
en tots els àmbits, ja que avui en el món actual de globalització,
és un instrument bàsic i imprescindible de cara a afrontar reptes
de futur. En aquest sentit, el Pla d’internacionalització amb
accions com xerrades, colAloquis, cursos i seminaris sobre
comerç exterior, cerca dues finalitats principals. Per una part,
conscienciar els joves estudiants de les Balears sobre la
importància de la internacionalització en el món empresarial. I
per una altra, donar a conèixer als empresaris de les Illes
Balears instruments i eines bàsiques i útils per a la seva
internacionalització.

També en l’àmbit de la formació és interessant la promoció
de cursos de reciclatge per a empreses que pertanyen a sectors
industrials que han sofert baixades importants de demanda i es
fa necessari una formació específica per obrir nous camins de
treball, bé dins el seu mateix sector o bé incorporar-se a una
altra activitat industrial. Remarcam que en la confecció del Pla
d’internacionalització presentat pel Govern de les Illes Balears,
hi han participat 30 tècnics de la conselleria i 50 associacions i
institucions, fent les seves aportacions basades en la seva
experiència i la seva problemàtica. 

El Pla d’internacionalització s’ha fet de manera conjunta i
amb els esforços del Govern, les cambres de comerç de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera i de l’ICEX,
l'Institut Espanyol de Comerç Exterior. El pla recull les
principals accions, programes i serveis que les institucions
indicades duran a terme durant l’any 2012. U cal dir també que
s’han considerat sectors industrials prioritaris, com el calçat, el
teixit, la bijuteria, infraestructura o l’audiovisual. 

El Govern de les Illes Balears, a través de la Societat de
Garantia Recíproca ISBA, ha posat en marxa diferents línies de
finançament per un valor total de 30 milions d’euros, les dues
darreres presentades el dia d’ahir, per facilitar l’accés al crèdit
a emprenedors, micro, petites i mitjanes empreses, també i una
vegada més del sector industrial. El Govern ha apostat
decididament perquè les empreses tenguin accés al crèdit, no
amb paraules, amb fets, ja que des que ha arribat el Govern, ha
aportat un total de 5.800.000 euros, el Govern, aportació del
Govern. Des dels darrers vuit anys fins a dia d’avui, les
aportacions dels governs de Baleares, a ISBA, han sumat un
total de 7.700.000 euros. I d’aquests 5.800.000 els ha aportat
l’actual Govern del PP. És a dir, l’actual govern ha aportat més
del 75% de l’aportació total dels darrers vuit anys. Cal fer
menció que un dels punts del Pla industrial aprovat pel Govern
del pacte, era l’ampliació del capital d’ISBA, per a la concessió
d’avals i aquest pla l’estam complint.

Ara és el moment d’acompanyar i de donar suport al món
industrial, de facilitar la inversió privada i un dels útils
importants són els crèdits tous. No són moments per a les
subvencions, primer no hi ha recursos i, segon, està demostrat
en certs casos i és evident que quan augmenta la subvenció
d’una forma sistemàtica, augmenten els preus. Cal recordar que
encara es deuen subvencions al sector industrial donades pel
Govern del pacte, a empreses que varen fer al seu dia inversions
comptant amb aquestes ajudes i que a hores d’ara no els han
arribat.

Aquest govern creu fermament a gestionar els escassos
recursos d’una manera responsable i en conseqüència, no donarà
una subvenció per no pagar-la. L’anterior govern del pacte va
anunciar l’any 2008 l’elaboració d’un pla industrial per a les
Illes Balears, el va aprovar dos mesos abans de les passades
eleccions, i l’he duit aquí, és un pla industrial del mes de febrer
de l’any 2011, un pla que no es va dotar econòmicament, amb
un pressupost zero; i ara amb l’actual situació de crisi
econòmica i amb els comptes heretats, és impossible la seva
aplicació. No obstant això, el Govern és respectuós amb tota la
feina tècnica feta reflectida en aquest pla industrial. S’ha tengut
en compte per a l’elaboració del Pla d’internacionalització, com
per a futurs plans, ja que els tècnics són els mateixos a la
conselleria.
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Des del Partit Popular creim que a l’hora de l’elaboració
d’un pla de mesures de suport a la indústria, s’ha de tenir en
compte la problemàtica diferenciada de les distintes àrees de
negoci. És a dir, el Partit Popular aposta per l’elaboració de
plans sectorials diferenciats, que estiguin enfocats a les
necessitats reals de cada sector, analitzades prèviament les seves
debilitats, amenaces, fortaleses i les seves oportunitats. Des de
la Direcció General de Comerç i Empresa es fa feina
intensament perquè les empreses dels sectors industrials siguin
més competitives i més fortes. Els punts bàsics que plans que
confeccionam han de ser: potenciar la innovació, la
internacionalització, el talent i la formació i les infraestructures;
plans sectorials com per exemple el del calçat, el teixit, la
bijuteria o l’audiovisual. 

Per tot l’esmentat, des del Partit Popular votarem a favor
d’aquesta iniciativa feta pel Partit Socialista el dia d’avui. En el
primer punt deim sí, en el segon punt deim sí. I en el tercer punt,
si els pareix bé, proposaríem canviar allà on posa “pla
estratègic” per elaborar “elaborar plans sectorials”, per exemple,
"per a models de negoci per adaptar-los millor a la realitat i
necessitats de cadascun". Si ho consideren oportú en podem
parlar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

¿Entiendo entonces que el Grupo Socialista acepta este
cambio? Sr. Maicas.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Duran. Sí
acceptam aquest canvi i moltes gràcies, celebr el seu suport. Jo
només volia fer tres pinzellades en tres minuts. Les intencions
de tots els governs m’imagín que en matèria de suport
industrial, sempre tenen un rerafons de bona voluntat. Jo li he
de dir però, Sra. Duran, que en aquests moments els bancs no
donen finançament, tant si el Govern ho diu com si no ho diu,
no hi ha finançament i les empreses estan ofegades pel
finançament. Per tant, hauríem de ser capaços de trobar una
solució al problema, perquè fins i tot empreses amb capacitat
econòmica, amb una activitat normal, amb uns certs recursos,
necessiten finançar aquesta internacionalització, que és molt
cara, molt costosa, aquesta innovació tecnològica que també és
molt cara i molt costosa, i no es troba aquest finançament.

Només un comentari, vostè sap que les estadístiques tothom
les posa així com vol. És a dir, hi ha hagut efectivament una
contractació, però també hi ha hagut, segons el ministeri, una
extinció de (...), és a dir, ha augmentat aquest mes de gener
respecte l’any passat, hi ha hagut una extinció d’un 76% més.
Per tant no es pot descartar que hi hagi hagut una extinció
d’antigues contractacions amb una nova contractació amb
distintes modalitat de contractació.

Per tant la realitat és que continuam tenint un nombre molt
elevat d’aturats, que les indústries, el món industrial, el poc que
queda, perquè a Mallorca segons els meus coneixements queda
poc món industrial, queda poc teixit industrial, hauríem de ser
capaços des de l’administració i vostès des del Govern
d’intentar ajudar aquest sector abans que desaparegui del tot.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Maicas. Puc entendre, Sr. Barceló, que vostè
accepta els termes d’aquest...? Molt bé, idò puc entendre que
per assentiment queda aprovada aquesta proposició no de llei.
Molt bé.

2) Proposició no de llei RGE núm. 925/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a tancament d'Spanair.

A continuació posam a debat la segona Proposició no de llei,
RGE núm. 925/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa al tancament
d’Spanair.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativa i Més per Menorca intervé l’Hble. Diputat Sr. Barceló
per un temps màxim, com vostè sap, de deu minuts. Té la
paraula, Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Entenc que la proposició no de llei
queda defensada en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Ara pel torn de fixació de posicions, per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet per un temps màxim de deu minuts. Sr. Bonet,
quan vulgui.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement, donat que la
proposició no de llei es defensa pels seus propis termes,
nosaltres també així ho consideram i li donarem el nostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. I ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Pons, per un temps
màxim de deu minuts. Té la paraula. 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
tancament de la companyia Spanair que vam conèixer amb
sorpresa i preocupació el passat mes de febrer ha significat una
notícia negativa per diversos motius. En primer lloc, per la
repercussió a la connectivitat a Balears; també perquè ha reduït
el nombre de freqüències i vols, per la incidència en els usuaris,
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i molt especialment en el mercat laboral, ja que ha afectat un
important nombre de treballadors. 

El Govern balear va reaccionar de forma immediata després
de tenir coneixement del tancament d’aquesta empresa; amb una
actuació ràpida i coordinada entre les diferents conselleries ha
donat resposta a les persones afectades. Ha estat una gestió
transversal, amb la participació de tots els departaments que
tenien relació amb la crisi d’Spanair. Han participat en aquesta
acció de govern les conselleries de Turisme, de Salut,
mitjançant la Direcció General de Consum, i com no podia ser
d’altra manera el SOIB, organisme competent i responsable
d’aplicar les polítiques actives d’ocupació, una prioritat per al
govern del Sr. Bauzá. També ha intervingut la Direcció General
de Treball.

Som ben conscients de l’impacte que ha tingut per a Balears
el tancament d’Spanair, tota vegada que de 2.604 treballadors
que integraven la plantilla d’aquesta empresa 240 tenien el seu
lloc de feina a les nostres illes. Entre els treballadors afectats hi
ha tripulants de cabina, pilots, treballadors de rampa, de càrrega
i descàrrega de maletes, servei d’atenció als passatgers,
mecànics d’aviació i treballadors d’oficines. 

Vull destacar que tot i que l’expedient de regulació
d’ocupació és competència de la Generalitat de Catalunya, els
mateixos treballadors afectats a les Balears es van posar en
contacte amb el Govern balear per demanar que intervengués i
els ajudàs, i açò precisament és allò que ha fet aquest govern,
responsable i sensible a les demandes d’uns treballadors que
pateixen el tancament de la seva empresa. 

Però també vull deixar clar que no es tracta de donar
preferències a uns aturats respecte a uns altres; tal i com ja
manifestar el conseller Sr. Bosch davant el ple d’aquest
parlament a la sessió del passat 28 de febrer, hem d’aplicar
absoluta igualtat en el tractament de totes les persones que per
desgràcia han perdut la seva ocupació. Qualsevol persona en
situació d’atur mereix la millor atenció possible per part dels
serveis públics, però tots tenen els mateixos drets i les mateixes
obligacions. Però les dimensions del cas, l’elevat grau
d’especialització dels empleats afectats i el mal moment pel
qual travessa el sector del transport aeri han motivat que s’hagin
posat en marxa tots els protocols necessaris per facilitar una
ràpida reinserció o reciclatge dels professionals perjudicats. 

Però el Govern balear ha valorat la transcendència que té el
sector aeronàutic, estratègic per a les Balears, pel fet de ser una
companyia amb una relació molt directa amb aquestes illes, i
també les causes que van motivar que treballadors d’aquí es van
haver d’acollir a jubilacions anticipades i anar a fer feina a
Barcelona, periòdicament o bé part de la setmana. I també vull
deixar constància que Spanair ja no era una empresa radicada a
Balears.

La primera actuació va consistir en la colAlaboració amb el
Servei Públic d’Ocupació estatal per agilita la inscripció com a
nous demandants, per tramitar el dret a rebre una prestació de
desocupació i per facilitar la seva inscripció en el SOIB com a
peticionaris d’un lloc de feina. En segon lloc, amb la creació
d’un itinerari específic mitjançant orientadors laborals per
atendre els diferents perfils, alguns molt especialitzats, amb
clares possibilitats d’incorporació a sectors que necessiten
professionals altament qualificats.

En el Grup Parlamentari Popular ha sorprès la naturalesa i
els objectius d’aquesta proposició no de llei, que ja puc avançar
que no li donarem suport per motius molt evidents i raonats que
ara exposaré.

La primera proposta d’acord, instar el Govern balear a
mitjançar en el concurs de creditors perquè els pagaments de
salaris i liquidacions del personal d’Spanair siguin prioritaris, he
de manifestar que abans de presentar aquestes proposicions crec
que hauríem de ser més rigorosos i demostrar uns majors
coneixements. El Govern de les Illes Balears no pot mitjançar
ni intervenir en concursos de creditors, perquè la seva aplicació
ve regulada per llei i únicament el jutge del Mercantil pot
decidir en darrera instància. En segon lloc, perquè si algú ha de
mitjançar en el període de consultes de l’expedient de regulació
d’ocupació és l’organisme competent de la Generalitat de
Catalunya, i així es va fer amb la signatura d’un acord que es va
presentar davant el Jutjat del Mercantil de Barcelona, tota
vegada que Balears no té competència. I, en tercer lloc, perquè
els tipus de crèdit vénen regulats per llei i s’ha d’aplicar la
legislació vigent. Les nòmines dels treballadors són un crèdit
prioritari, Sr. Barceló, no perquè hi hagi mediació o no n’hi
hagi, sinó perquè així ho diu la llei.

Pel que fa a la segona proposta d’acord vull destacar davant
aquesta comissió que el SOIB ha gestionat conjuntament amb
el SEPE una sèrie d’expedients de treballadors afectats per
aquest expedient de regulació d’ocupació; ha tramitat la seva
petició com a demandants de feina, i per reconèixer la prestació
corresponent. Des del SOIB també s’han donat atencions
individualitzades per determinats perfils d’aquests treballadors
que no han quedat recolAlocats dins empreses del sector per
poder-los classificar dins les ocupacions per a les quals
compleixen el perfil requerit, i així fer possible la seva
reinserció en el mercat laboral. També vull dir que des del SOIB
es fan actives gestions per recolAlocar els treballadors d’Spanair,
Newco i altres colAlectius, no tan sols en el sector aeri sinó
també a altres com poden ser l’hostaleria i el sector nàutic.

I, finalment, consideram la tercera proposta la més..., diria
que absurda de totes. Si el grup parlamentari nacionalista creu
que es poden exigir responsabilitats, haurien de tenir plena
llibertat per fer-ho com a partits o com a coalicions. Mirin, no
és tan fàcil instar procediments de responsabilitat sense conèixer
en profunditat les vertaderes causes i les raons que han conduït
a les fallides i a tancaments d’empreses. Per presentar en seu
parlamentària una proposta d’aquest tipus, si es vol tenir un
mínim de seriositat, s’ha d’exposar primer la concurrència de
causes reals que han conduït al tancament empresarial, però no
amb grans manifestacions retòriques, sinó amb dades
econòmiques concretes i decisions de mala gestió. I en el cas
d’Spanair els puc assegurar que si cerquen i troben les causes i
les raons potser se’n duran més d’una sorpresa.
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Per tant el Grup Parlamentari Popular rebutja aquesta
proposició no de llei perquè considera que res no aporta en
favor dels treballadors d’Spanair, demostra desconeixement de
la normativa laboral i mercantil i és un brindis al sol que per
responsabilitat no podem votar a favor. En canvi estalonam les
mesures eficaces, la gestió rigorosa i responsable amb la qual ha
actuat i continua actuant el Govern balear, perquè, senyors
diputats, no és amb vagues polítiques que no ajuden a crear ni
un lloc de feina ni generen confiança que aconseguirem
reactivar l’economia; en canvi ho farem possible amb les
mesures de sentit comú: control de la despesa, seguretat jurídica
i suport als emprenedors, mesures que aplica des del primer dia
que va prendre possessió el govern de José Ramón Bauzá.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. I ara vol fer ús de la paraula el grup
proposant? No, em diu que no. Idò passam directament a la
votació.

Vots a favor? 3 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

I cap abstenció.

Queda, idò, rebutjada la Proposició de llei núm. 925/12 per
9 vots en contra i 3 a favor.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1223/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pla de vigilància pel
virus Schmallenberg.

A continuació es posa a debat la tercera Proposició no de
llei, RGE núm. 1223/2012, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista i relativa al pla de vigilància pel virus Schmallenberg.
Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Socialista
intervé l’Hble. Diputat Sr. Bonet per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Després d’una proposició no
de llei del sector secundari o del sector industrial, del sector
serveis, crec que quedava espai per a una proposició no de llei
del sector primari en aquesta comissió d’Economia, que hem
parlat molt d’economia i de treball, curiosament, a les diverses
intervencions.

Pens que a ningú no se li ocorreria que, a un sector en crisi
com és l’agrícola i ramader, en crisi permanent des de fa molt
de temps, suposadament ajudar-lo retallant avanços aconseguits
durant uns anys amb la gestió pública, que serà un tema al qual
ens referirem. Igual que nosaltres no entenem que ajudi a crear
ocupació -i em permetran la comparació- una iniciativa que
retalli drets, així ho veim nosaltres, i per això ens solidaritzam
amb la gent que avui fa vaga igual que respectam la gent que ha
optat per fer feina. Molts de pagesos, per posar un exemple,
consideren que no s’ho poden permetre donada la crònica
situació de crisi que pateix el sector primari a les nostres illes.
I avui, a més, venim a parlar d’un problema que, com deim amb

una expressió popular, afegeix al banyat, del virus
Schmallenberg, un virus recentment descobert, de nova aparició
a Europa la tardor del 2011 i que afecta animals de granja,
bovins, ovins i caprins, i provoca malalties de caràcter congènit
fetals i mortalitat. Està classificat dins el gènere del virus
orthobunyavirus, i el seu nom provisional deriva de la ciutat
alemanya d’Schmallenberg on va aparèixer.

La transmissió sembla assegurada per insectes, de moment,
que van ser els més actius en la transmissió de la malaltia durant
la tardor de 2011. És important destacar que aquest virus ha
estat reconegut pel Comitè permanent de la cadena alimentària
i salut animal de la Comissió Europea i l’Institut alemany de la
recerca sobre salut animal. Hem de dir, de totes maneres, abans
que ens acusin d’alarmisme, que el risc per a la salut humana de
moment sembla poc versemblant, segons estimació realitzada el
desembre de 2011, per raó que els altres virus coneguts d’aquest
mateix gènere que hem esmentat, orthobunyavirus, no presenten
zoonosi. De totes maneres una darrera actualització -7 de febrer
de 2012-, en un estudi que hem pogut consultar que parla del
possible potencial zoonòsic d’aquest virus, fins al moment no
s’ha pogut relacionar amb cap cas compatible amb humans. De
totes maneres sí que adverteix que hi ha altres orthobunyavirus,
fins i tot dins el seu grup Simbu, que anomena, que se’ls pot
atribuir brotes en humanos. De totes maneres, tot i que sembla
improbable, recomana que s’extremin precaucions a tot el
personal que pugui manejar -els ramaders i els manescals- els
animals infectats.

La progressió ha estat molt gran des que es va detectar.
Treim la informació, una de les darreres que hem pogut obtenir,
perquè per desgràcia la informació general molts de pics no fa
cas dels problemes del sector primari, que Rússia tanca les
fronteres, dimarts 20 de març, publicat a Le Monde, després que
s’hagin anat elevant els casos d’Schmallenberg a Alemanya,
després França, Bèlgica, Holanda, Luxemburg, Gran Bretanya,
Itàlia i ja el primer cas a Espanya, com després comentarem;
més de 1.000 casos a Alemanya, 800 i busques a França, que
afecten principalment ovins. Ja hi ha hagut aquesta decisió per
part del govern de Rússia, una decisió dràstica, pensam
nosaltres, igual que ha considerat la Comissió Europea que és
totalment excessiva, però que també ens ha d’apuntar fins a quin
punt hi ha llocs on crea preocupació aquest virus, preocupació
que també comparteix el Ministeri d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient d’Espanya, que el 24 de gener del 2012
anunciava a la seva pàgina web que preparava un pla de
vigilància preventiu enfront del virus Schmallenberg. De fet
deia que tancaria aquest pla de vigilància una reunió con los
jefes de los servicios veterinarios de las comunidades
autónomas el próximo 2 de febrero. Si anam a la pàgina del
ministeri de 2 de febrer s’anunciava que las comunidades
autónomas ponen en marcha un programa de vigilancia de
carácter preventivo frente a la enfermedad de Schmallenberg.
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Hem demanat pels conductes parlamentaris habituals a la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori en quin
estat o què està fent en aquest sentit, perquè el ministeri ha
publicat i ha anunciat en diverses ocasions, cada vegada que el
tema ha aparegut dins la informació pública, que s’està fent pel
ministeri i les comunitats autònomes feina per a la detecció
precoç de la malaltia. Diu que és una medida de precaución, ya
que hasta el momento no se ha detectado la enfermedad en
España, una informació que es va haver de corregir el 13 de
març d’enguany: “Primer caso de virus Schmallenberg en
territorio nacional. Afecta exclusivamente a ganado rumiante”.
Es va donar el cas a Hinojosa del Duque, a la província de
Còrdova.

De totes maneres el ministeri recordava que s’està treballant
per minimitzar les potencials repercussions en el comerç
internacional, així com recordava el pla que s’està fent amb les
comunitats autònomes, pla que, com deim, de moment no tenim
coneixement que s’estigui fent a les Illes Balears. Sí que,
investigant una mica, veim com altres comunitats autònomes, la
Generalitat de Catalunya a través del departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
sí que ha organitzat diverses jornades tècniques a les comarques
més agrícoles per explicar de quin virus es tracta i informar els
productors, i evidentment posar en alerta també els manescals
que se n’han de cuidar.

Clar, a les Illes Balears ens arriba aquest problema, aquest
nou problema per a la pagesia, en una situació en què havíem
hagut de llegir notícies com que Agricultura aparta 50
veterinarios de los controles sanitarios al ganado para
ahorrar, y el servicio lo asumirán 16 técnicos de la plantilla
del Govern y en marzo se renegociarán los contratos. Per tant
no ens arriba en el millor moment dels controls veterinaris que
s’han duit sempre des de la Conselleria d’Agricultura, sinó
possiblement en el pitjor moment de la seva història. Hi ha
altres informacions, en aquest cas de Menorca: “El Govern
rescinde el contrato de 10 veterinarios en la isla; los
especialistas llevaban sin cobrar desde junio y realizaban
tareas de prevención, control de la lengua azul, vacas locas y
tuberculosis”; és una llàstima perquè és cert que els tècnics de
la nostra conselleria havien fet una gran feina per eradicar,
arribant a ser una de les comunitats autònomes en què algunes
d’aquestes malalties importants havien arribat a nivell de zero.

Més informació que abunda en aquesta percepció que tenim
que no es tenen els mitjans suficients en aquests moments per
als controls que ja es feien habitualment i, per suposat, no
bastaran per fer el control que anuncia el ministeri. El Mundo,
4 de març: “Más de 200 granjas porcinas esperan vacunas
desde hace dos meses. Los veterinarios no harán más controles
hasta que IBABSA pague lo que les debe. La enfermedad de
Aujeszky puede causar importantes pérdidas económicas”. 

Tot això ens du al motiu pel qual plantejam aquesta
proposició no de llei, i amb això acab. Seguint les indicacions
que per suposat ha fet el ministeri, i que pensam que el Govern
hauria de seguir, el Parlament de les Illes Balears hauria d’instar
el Govern a presentar el Pla de vigilància del virus
Schmallenberg, dotat adequadament de mitjans humans i
econòmics per poder complir amb els objectius que

... pensam que el Govern hauria de seguir, el Parlament de les
Illes Balears hauria d’instar el Govern a presentar el Pla de
vigilància del virus Schmallenberg, dotat adequadament de
mitjans humans i econòmics per poder complir amb els
objectius que s’ha marcat el ministeri a les seves reunions amb
les comunitats autònomes.

I per altra banda, instal el Govern de les Illes Balears a
recuperar les contractacions de manascals, a fer un esforç per
solucionar aquest problema, per fer el control sanitari a les
explotacions ramaderes que es feien abans de les instruccions
que va enviar IBABSA, el gener del 2012, limitant aquests
controls, per tal de garantir la seguretat alimentària a les nostres
illes. Perquè, en sentit contrari pensam que pot afectar realment
encara més un sector que viu, com deia abans, una crisi crònica.

Per tant, com dèiem abans, aquestes proposicions no de llei
es fan amb una voluntat d’ajudar a aportar solucions, però
també, com a oposició que som, de ser exigents amb la feina
que fa cadascuna de les conselleries. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Ara, per al torn de fixació de posicions
i de major a menor, per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca te l’ús de la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Barceló, com sap, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Simplement per manifestar el
nostre suport a la proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. I ara, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Galmés, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. GALMÉS I VERGER:

Gràcies, president, diputades, diputats, molt bon dia a tots.
Efectivament, i d’acord amb el que s’indica a l’argumentari
d’aquesta proposició no de llei, el virus Schmallenberg ha fet
acte de presència a diverses granges de la Unió Europea,
majoritàriament en el bestià d’oví. Es tracta d’una epizòtia amb
poca probabilitat de contagi als humans, si bé no cal descartar
mai cap possibilitat a mesura que es vagi ampliant la informació
tècnica sobre aquest virus. A hores d’ara podem dir que es tracta
d’una malaltia que afecta bàsicament el món animal i que els
òrgans competents de la Unió Europea ja s’han adreçat als estats
membres perquè n’adoptin les mesures adients per controlar-la
i eradicar-la.
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Pel que fa a l’estat espanyol, només hi ha constància d’un
focus, aparegut dia 15 de març a una granja d’Andalusia, i tant
les autoritats andaluses com el ministeri ja han aplicat els
controls corresponents, d’acord amb les directrius comunitàries.

D’altra banda, i en el cas concret de les Balears, també s’ha
establert un període d’alerta amb difusió de molta informació
sobre la qüestió als departaments veterinaris autonòmics, els
quals al seu torn l’han repartida a les unitats veterinàries
adscrites i als consells insulars competents en la matèria,
Menorca, Eivissa i Formentera.

D’aquesta manera, des de les primeres notificacions
efectuades a la Unió Europea, es pot comunicar el següent:
primer, amb dates dels proppassats 10, 23 i 27 de gener i de 4 de
febrer, el Servei de Ramaderia de la conselleria, conjuntament
amb els tècnics de l’empresa pública Institut de Biologia
Animal de Balears, IBABSA, han transmès diferents
comunicacions amb informació tècnica referent a la situació de
la malaltia i la seva evolució, epidemiologia, implantació del
programa de vigilància, protocol a seguir en cas de sospita i
enquestes informatives a emplanar, amb especial incidència en
la importància de notificar informant-ne els ramaders.

Segon, als veterinaris de les diferents Agrupacions de
Defensa Sanitària, ADS, de les Illes, de les espècies ovines,
caprina i bovina se’ls ha tramès, amb data 1 de febrer, tota la
informació epidemiològica, amb un avís que a la web del
ColAlegi de Veterinaris, COVIB, s’hi troba tota la informació
actualitzada, i amb data 13 de febrer se’ls trameté el Pla de
vigilància implantat i els protocols a seguir.

Tercer, de forma coordinada amb el ColAlegi Oficial de
Veterinaris, cada cert temps també es tramet informació
actualitzada per tal de difondre-la a nivell de la web colAlegial.

Quart, als presidents de les ADS, amb data 14 de febrer,
se’ls va transmetre una comuncació informant-los sobre els
principals aspectes de la malaltia, mesures preventives a
prendre, simptomologia, protocols en cas de sospita i
solAlicitant-ne la difusió de tota aquesta informació entre tots els
associats, que, pràcticament, són la immensa majoria dels
ramaders.

El personal d’IBABSA, per altra banda, s’encarrega de
difondre-ho als ramaders no associats.

Aleshores, des del mes de gener fins a l’actualitat s’ha anat
transmetent tota la informació actualitzada a les unitats
veterinàries i administracions competents. Per tant, tot això vol
dir que els deures s’han fet i que per ara les mesures preses són
les correctes. A més, s’han previst també altres mesures en el
cas que n’aparegués un focus.

Per tant, es pot concloure que la seguretat alimentària de la
nostra ramaderia i de la ciutadania està plenament garantida.

Per tot l’anterior, el vot del Grup Parlamentari Popular a
aquesta proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Socialista serà negatiu.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Galmés. Vol fer ús de la paraula? Sí, per
contradiccions, el grup parlamentari proposant. Idò, Sr. Bonet,
ara per cinc minuts té vostè l’ús de la paraula.

EL SR. BONET I BONET:

Em bastarà amb menys, Sr. President. Lamentam sempre
trobar-nos amb tant poca informació, lamentam que no es
responguin les demandes d’informació de l’oposició, sobretot
quan som a un cas preocupant en aquest cas, reprovam la manca
d’informació de la conselleria cap a aquests diputats. La
informació que ens arriba no és de tanta exhaustivitat com la
que ens ha explicat el Sr. Galmés, informació que, per suposat,
no arriba de la conselleria sinó de gent afectada, de manascals,
de pagesos, d’entitats de pagesos, curiosament la única
informació que hem tengut ha estat avui, quan nosaltres hem
presentat una proposició no de llei que s’ha hagut de ficar a
ordres del dia i que ha estat un diputat, no un representant de la
Conselleria d’Agricultura, que ens ha estat explicant el que ha
fet aquests mesos, ens pareix un funcionament lamentable del
Govern, la veritat. És que ens agradaria que li arribàs al
conseller el malament que funciona el seu equip en aquest
sentit, sense informar el més mínim l’oposició i, si fa les coses
tan bé, tampoc no entenem perquè no s’atreveix a fer-ne una
presentació pública, explicar el que fan públicament, fer-ne una
nota de premsa, com a mínim, perquè a la pàgina web tampoc
no apareix res; contestar les preguntes que li adreça l’oposició.
Per tant, qualque cosa no funciona bé a la Conselleria
d’Agricultura, pensam, o oculten alguna altra cosa.

Nosaltres mantendem la proposició no de llei, votint-la en
contra si troben, però els recordaré només, simplement, que
demanam que presentin un pla de vigilància dotat
adequadament dels mitjans humans i econòmics, que no sabem
si aquest pla de vigilància que s’ha esmentat avui aquí realment
està dotat de mitjans humans i econòmics, i ho dubtam donades
les retallades de les quals tenim constància de la circular que ha
enviat IBABSA en matèria de vigilància per part dels
menescals.

I per suposat, mantenim el segon punt perquè, en aquest
sentit, sí que no hi ha hagut cap avanç sinó que de cada vegada,
pensam nosaltres, els grans avanços, la bona feina que havien
fet els veterinaris contractats per la conselleria durant tants
d’anys, arribant a la situació de recordar que malalties com la
brucelosi o la tuberculosi bovina i caprina havien arribat a un
0%, a diferència d’altres comunitats autònomes. Jo crec que si
hi ha un aspecte sensible és precisament la seguretat
alimentària, no és amb la feina dels manascals en el que hem de
retallar, i doblers jo crec que n’hi ha, en troben pel que volen,
n’hi ha per pagar sous, n’hi ha per posar recursos sobre els sous,
i nosaltres demanam que es prioritzi aquest pla de vigilància i,
si m’apuren, concretament demanam que es prioritzi la feina
dels manascals en el sector primari, que és fonamental no només
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ja per a la tranquilAlitat dels propis ramaders, sinó també per a
la tranquilAlitat dels consumidors.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Passam idò a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 1223/12.

Vots a favor? 3 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1223/12, per 9 vots en contra i 3 vots a favor.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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