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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Francisco Mercadal.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Perdó. Margarita Prohens substitueix Llorenç Galmés.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en el
debat i la votació de les següents proposicions no de llei, RGE
núm. 3395/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa al tancament de Carnilla; RGE núm. 3412/12,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a agents de desenvolupament locals
i polítiques d’ocupació; i en darrer lloc, RGE núm. 3664/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
creixement econòmic d’acord amb els criteris de la Unió
Europea.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3395/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament de
Carnilla.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei, RGE
núm. 3395/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa al tancament de Carnilla, intervé l’Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. La motivació d’aquesta proposició no de llei, que va
presentar el Grup Socialista a principis de maig, ve motivada
pel fet que Palma va quedar sense escorxador el passat 27
d’abril. Carnilla,  SA, l’empresa que explotava l’escorxador de
Palma, va tancar sense que la conselleria, que és la principal
accionista, hagués decidit una solució provisional. 

Vull recordar, per començar, que si bé l’escorxador és
propietat de Mercapalma l’explotació estava cedida a Carnilla,
que era una solució adoptada fa anys i que reflectia un cert
consens generat en el seu moment amb la composició del seu
accionariat, SEMILLA com a principal accionista amb un
49,5%, l’Ajuntament de Palma amb un 26,5%, PIEMA amb un
9,8; Camp Mallorquí amb un 7,28, i Mercapalma amb un
6,89%. Per tant, una composició plural i que reflexa, com dic,
un consens no només polític, per la diferència de color polític
que tenia en el seu moment el Govern balear i l’Ajuntament de

Palma sinó també per la pluralitat i la introducció d’elements
privats en aquesta gestió.

Carnilla era un escorxador, la gestió que feia de
l’escorxador, tenia una capacitat per matar uns 225 porcs per
hora, 180 mens, una vintena de vaques o bous, és a dir,
l’escorxador més capacitat de tota l’illa de Mallorca.

Des de la conselleria es va explicar als mitjans de
comunicació, en el moment del tancament, que continuar amb
el projecte de Carnilla era inviable en aquest temps de crisi; que
Carnilla no era viable no és que fos un descobriment de l’actual
administració sinó que ja a les acaballes de l’anterior govern el
propi consell d’administració havia arribat a aquesta conclusió,
de la inviabilitat de continuar amb el projecte de Carnilla. Les
pèrdues que s’acumulaven eren massa grans, el conseller ens ho
recordava a una comissió fa un mes; fent recordatori de les
pèrdues anuals dels darrers anys hem calculat prop d’uns 80.000
euros de pèrdues cada mes. 

Davant aquesta situació, davant l’abandonament que va fer
l’Ajuntament de Palma de l’empresa a principis d’any la
conselleria ha optat, per tant, per un tancament a les braves,
sense diàleg en el seu moment, com denunciava Unió de
Pagesos a finals d’abril quan exigia una reunió urgent que no es
va produir abans del tancament de Carnilla. Poc després Antoni
Niell, president del Gremi de Bastidors, va fer declaracions a la
premsa dient que el sector està preocupat, no hi ha lloc ni mans
per als animals que se sacrifiquen a Palma en els altres
escorxadors de Mallorca, i cit literalment.

Les càmeres frigorífiques de gran capacitat de Mercapalma
no existeixen, per exemple, a l’escorxador de Manacor que s’ha
fet càrrec de la major part dels animals que ara no poden ser
sacrificats a Palma. I els responsables de l’escorxador de
Manacor, per altra banda, explicaven, fa poc, que no poden
assumir les matances de tota l’illa de Mallorca, no tenen els
mitjans materials ni control sanitari ni el pressupost i s’exigien,
es demanaven, respostes per part de la conselleria, ajudes
econòmiques en definitiva. 

La conselleria en lloc d’una solució, pensam nosaltres, ha
creat un nou problema als ramaders de Mallorca, un problema
afegit a un sector que ja pateix les conseqüències d’una crisi que
a l’agricultura hem de considerar endèmica. Més d’un mes
després del tancament sense solucions alternatives hem de saber
pels mateixos ramaders que acumulen pèrdues, en aquest primer
mes de tancament, del voltant de 75.000 euros, segons publicava
un mitjà de comunicació. 

Per ventura Carnilla i la conselleria ja no tenen pèrdues, però
aquestes les pateixen ara els ramaders. ASAJA demanava
públicament una solució definitiva; el seu president, Tomàs
Cortès, qualificava la situació de tancament sense alternatives
com deixar a la UCI el sector ramader mallorquí. Quina és la
conseqüència de no poder sortir de cara al mercat de la nostra
illa amb el producte de les explotacions ramaderes
mallorquines? Beneficiar ramaders externs, beneficiar els que
duen la carn de fora per cobrir allò que ja no aporten els
ramaders de Mallorca. Per tant, no té cap sentit que la ciutat de
Palma no compti amb un escorxador. Davant els dubtes de
continuar injectant doblers públics o de crear nous problemes al
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sector el conseller va optar, en el seu moment, per traspassar el
problema als ramaders. 

Davant aquesta situació ens sorprèn no tenir coneixement
que no hi hagi més contactes, ni solucions, ni que s’hagi parlat.
Pensam que ASAJA, que hauria de tenir una bona sintonia amb
el conseller, s’ha queixat de la manca de respostes públicament,
per tant alguna manca de comunicació hi ha hagut durant aquest
primer mes.

És per tot això que presentam aquesta proposició no de llei,
perquè allargar aquesta situació de provisionalitat perjudica el
sector. Només demanam dues coses ben senzilles, que se cerqui
una solució i que aquesta es faci pública urgentment encara que
hagi de ser una solució provisional, el sector ramader no es pot
permetre pèrdues de, com hem dit abans, de 75.000 euros
mensuals. El segon que demanam és que es convoqui una
reunió, una mesa de tot el sector per fer un seguiment d’aquesta
situació; el mínim que s’ha de fer és escoltar les demandes dels
principals perjudicats.

No feim cap proposta que de forma immediata representi un
cost econòmic per al Govern, no qüestionam que el cas de
Carnilla fos inviable, tal i com estava plantejat, però sí que ens
sumam a les veus que demanen solucions i que demanen diàleg
per part de la conselleria. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Barceló, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Per manifestar el nostre suport a
la proposició del Grup Parlamentari Socialista. Efectivament, el
tancament de l’escorxador de Palma ha creat un problema
important en aquests moments al sector ramader de Mallorca,
un sector que ho passa malament, i no vull ni pensar què hagués
passat si aquest tancament s’hagués produït la legislatura
passada, quina hagués estat la reacció de l’oposició. 

És molt greu aquest tancament, com dic. A més, ha quedat
clar que, com s’ha expressat per part del portaveu, perquè ha
recollit allò que havien dit els responsables de l’escorxador de
Manacor, que l’escorxador de Manacor és un escorxador molt
limitat, que pot donar un servei molt limitat i que, per tant, de
cap de les maneres no es pot fer càrrec en aquests moments de
la totalitat de tots els animals que han de passar per un
escorxador com era el de Palma.

Per tant, hem d’instar la Conselleria d’Agricultura a
presentar una solució a aquesta situació que s’ha produït,
solucions que permetin continuar funcionant un servei de
l’escorxador a Palma són absolutament imprescindibles. Sabem
que ha estat deficitari i que probablement ho continuarà sent
deficitari, però no podem estar sense un servei d’aquest tipus.
És d’aquelles qüestions que probablement s’han d’assumir amb
un cert cost entre tots i, evidentment, no podem estar en la
situació que ens trobam en aquests moments.

Per tant, com he dit, reiter el nostre suport a aquesta
proposta del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
bon dia. Un informe jurídic emès per la Direcció de l’Advocacia
de la comunitat autònoma, de dia 25 de març d’enguany, du les
següents conclusions: la competència en matèria d’escorxadors,
mercats i llotges centrals és una competència pròpia de les
entitats locals, a tenor del que es desprèn de la normativa de
règim local. 

Si bé és cert que l’escorxador es va deixar de ser considerat
com un servei mínim municipal després de la reforma efectuada
per Reial Decret Llei 7/1996, de dia 7 de juny, segons l’article
86.3 de la Llei de règim local, la seva efectivitat pot ser
assumida si el caràcter supramunicipal del servei així ho exigeix
per mancomunitats, comarques, àrees metropolitanes o en el
nostre particular àmbit pels consells insulars. 

El caràcter essencial d’un servei determina que hagi de
garantir la seva prestació arribat el cas, és a dir, sempre que les
necessitats de la població no estiguin cobertes, havent de
responsabilitzar d’això a l’administració competent, que és,
segons el que ja s’ha dit, la local. Això no comporta
necessàriament que l’administració competent hagi de ser titular
d’un establiment destinat a escorxador ja que amb la tessitura
d’haver de garantir la prestació del servei, és admissible tant la
gestió directa com la indirecta d’aquest.

D’acord amb l’article 12 de la Llei 30/92, de dia 26 de
novembre, la competència és irrenunciable i s’exercirà pels
òrgans que la tenguin atribuïda com a pròpia. No es troba entre
les competències de la comunitat autònoma ni del sector
instrumental la prestació del servei que ens ocupa, és de
competència clarament local. 

No obstant això, la comunitat autònoma, a través de
l’empresa pública SEMILLA, des de dia 1 de setembre de l’any
2000 participa en el accionariat de Carnilla, SA, que en ell
moment de la constitució tenia la següent composició:
SEMILLA, un 35%; PIEMA, un 20%; l’Ajuntament de Palma,
un 15%; la Societat del Camp Mallorquí, un 14%: i
Mercapalma, un altre 14%. 
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Des de la seva fundació l’empresa ha tancat tots els anys
amb pèrdues: l’any 2004, 677.000 euros; l’any 2005, 869.000;
l’any 2006, 758.000; l’any 2007, 1.051.000 euros; l’any 2008,
1.111.000 euros; l’any 2009 i 2010, 1.161.000 euros; i l’any
2011, 935.000 euros. Això fa un total de 7.727.000 euros de
pèrdues.

La repetitiva acumulació de pèrdues ha obligat a vàries
ampliacions de capital, a totes elles hi va acudir SEMILLA, SA,
altres accionistes no hi varen acudir mai. A conseqüència de tot
això les accions ara han quedat: un 49,5% de SEMILLA, un
26,5 de l’Ajuntament de Palma, un 9,84 de PIEMA, el 7,27 del
Camp Mallorquí i un 6,89% de Mercapalma.

Dia 31 de gener de l’any 2010, la legislatura passada,
Carnilla, SA estava en situació de fons propis negatius i, per
tant, és causa de dissolució. Dia 27 de juny de 2011 el consell
d’administració, també nomenat la legislatura passada, va
acordar convocar una junta general per celebrar dia 20 de
setembre de 2011 i l’ordre del dia incloïa l’adopció dels acords
pertinents sobre les mesures encaminades a l’efecte de les
possibles causes legals de dissolució de l’entitat. La junta
general d’accionistes de Carnilla es va celebrar dia 19 d’octubre
i va acordar la dissolució de l’entitat i es va nomenar una
comissió liquidadora. La junta general d’accionistes, celebrada
dia 25 de gener d’enguany, va acordar reactivar la societat,
acord que es va prendre a instàncies de SEMILLA, SA.

L’estructura heretada en la gestió i funcionament de Carnilla
ha fet que a dia 31 de març d’enguany el balanç i el compte
d’explotació torni a llançar unes pèrdues acumulades de
220.877 euros i uns fons propis de -23.303 euros. 

La junta general d’accionistes de l’entitat va acordar, en la
sessió de dia 18 d’abril de 2012, la dissolució de la societat,
anomenar una nova comissió liquidadora i va fixar la data de dia
27 d’abril com a cessament de l’activitat de sacrifici i dia 10 de
maig per al tancament de la resta d’instalAlacions, cambres
frigorífiques, sales d’especejament, etc. El tancament de
l’activitat de sacrifici es va efectuar segons el previst i les
cambres frigorífiques i les sales d’especejament continuen
obertes perquè les cambres de la resta d’escorxadors de
Mallorca són insuficients.

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori és
conscient que el tancament de l’escorxador de Mercapalma
afecta negativament la ramaderia mallorquina per la qual cosa,
des d’un primer moment, se cerca una solució viable que
permeti que continuï en funcionament un servei d’escorxador a
Palma. De fet, el conseller ja s’ha reunit en diverses ocasions
amb les associacions i empreses afectades i, fins i tot, aquest
assumpte ha estat un dels punts més importants tractats al
Consell Agrari Interinsular, que va tenir lloc el passat dia 10 de
maig.

Per tant, el que vostès ens proposen és el que ja es fa des de
fa mesos i es continua treballant amb l’objectiu d’aconseguir
que a Palma hi hagi un escorxador. Així i tot el Partit Popular
voldria votar a favor si el Partit Socialista volgués retirar el punt
1 i si poguéssim fer una modificació en el punt número 2 de
l’acord que digués: “el Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori que
continuï amb la tasca empresa per aquesta conselleria per tal de

cercar una solució viable per aconseguir que hi hagi un
escorxador a Palma”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Serra. Vol fer ús, supòs, de la paraula el grup
proposant, doncs té vostè, Sr. Bonet, cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

No seran ni necessaris. Gràcies, Sr. President. Començaré
referent el Sr. Barceló, que ha fet una reflexió interessant, què
hagués passat si el tancament s’hagués produït l’anterior
legislatura, jo crec que haguéssim tengut els tractors en el
carrer. Però bé, és cert que hi ha una exigència del sector d’una
solució, és necessària. Crec que en això estam tots d’acord i de
qualque manera en el fons de l’assumpte estam tots d’acord per
distints motius. De fet, Carnilla comença amb un cert acord,
perquè hem de recordar que, tot i que no sigui competència
autonòmica, naturalment, les gestions dels escorxadors,
l’exigència del sector d’una solució per a l’escorxador de Palma
va ser fruit d’un acord entre administracions de distint color
polític, el Govern autonòmic del pacte l’any 2000 i
l’Ajuntament de Palma del Partit Popular l’any 2000. Per tant,
en aquest sentit comença amb un cert consens perquè és una
necessitat. 

No hem qüestionat la dissolució, ho he fet notar en la
intervenció inicial sinó que hem recordat que va ser durant
l’anterior gestió que el consell d’administració ja va arribar en
aquesta conclusió, per tant, nosaltres ens hem centrat a demanar
diàleg i a demanar solucions, que és el que s’espera del
conseller. És el que l’oposició demana al conseller, un tarannà
dialogant.

M’alegr que el Grup Popular, fent d’alguna manera de
portaveu del Govern, reconegui que aquest tancament afecta
negativament el sector i que digui que se cerquen solucions, que
ens informin que es mantenen reunions. Nosaltres pensam que
hauria estat millor haver parlat més i haver tengut les solucions
abans de tancar, però bé, no entrarem ara en aquestes
disquisicions. S’ha de dir que de qualque manera si se’ns critica
als polítics per qualque cosa és per la incapacitat d’arribar a
acords quan els problemes són tan gruixuts, aquest no és un
problema d’aquell que solucionarà la crisi, però sí que és un
problema no menor per als que viuen d’això.

Per tant, en aquest sentit i amb aquesta voluntat de saber
arribar a acords acceptam la transacció que ha fet el Grup
Popular. I amb això acab aquesta intervenció.

Moltes gràcies.

(Pausa)
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Acceptam retirar el primer punt i modificar el segon punt en
el sentit que ha expressat la portaveu del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Doncs, el punt quedaria redactat de la següent
forma: “El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori a continuar amb la
tasca empresa per aquesta conselleria per tal de crear una
solució viable per aconseguir que hi hagi un escorxador a
Palma”.

Molt bé. Doncs, supòs que podem passar a una votació per
assentiment. Molt bé, perfecte. 

En conseqüència, queda aprovada per assentiment la
Proposició no de llei RGE núm. 3395/12. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 3412/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a agents de desenvolupament local
(ADL) i polítiques d'ocupació.

Ara ha continuació es posa a debat la segona proposició no
de llei, RGE núm. 3412/12, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
agents de desenvolupament local i polítiques d’ocupació.

Per a la seva defensa, pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, intervé l’Hble.
Diputat Sr. Barceló, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. La situació actual, un atur com mai
no havíem conegut a nivell de les Illes Balears, em referesc,
però també al conjunt de l’Estat espanyol, però les xifres
records vertaderament preocupants les tenim a les Illes Balears.
L’enquesta de població activa situava l’atur en el conjunt de
l’Estat en un 25%, a les Illes Balears en un 28%, és veritat que
ara les darreres xifres han baixat un poc per mor del
començament de la temporada turística, però parlam a les Illes
Balears de més de 80.000 persones a l’atur, les darreres xifres
eren exactament 6.700 persones aturades més que fa un any. I
davant d’això ens preocupa molt que les polítiques actives
d’ocupació en lloc de reforçar-se precisament ara que són més
necessàries que mai, s’estan desmantellant totalment.

Concretament la ministra de Treball va anunciar el passat
mes d’abril a la Conferència Sectorial d’Ocupació, una retallada
del 60% de les polítiques d’ocupació. Com dic, amb aquestes
xifres d’atur, aquesta retallada és del tot inexplicable perquè no
hi ha alternatives concretes a aquestes retallades, no és que
estiguem llevant d’una banda i plantegem altres actuacions que
puguin palAliar aquesta situació.

Per tant -com deia- s’estan paralitzant els organismes
públiques que se dediquen a la promoció de l’ocupació, el cas
del SOIB és evident. I per tant, això genera una gran incertesa
als ciutadans i ciutadanes que no troben feina i que tenen grans
dificultats per trobar-ne. Concretament una de les concrecions
que s’ha donat en aquestes retallades és la supressió dels agents
de desenvolupament local. Aquests agents durant anys han duit

una tasca molt important en els ajuntaments, tant en l’àmbit de
promoció econòmica com en la millora de la  qualitat de vida
dels ciutadans. El seu àmbit d’actuació era concretament el de
promoció econòmica, però era un gran suport als ajuntaments,
sobretot als petits consistoris que no poden, pels seus mitjans,
disposar d’un tipus d’eina com aquesta. És evident que amb un
pressupost petit i tot el deute que hi ha acumulat en aquests
moments, els ajuntaments és impossible que per iniciativa
pròpia puguin dur a terme aquesta situació.

Des del SOIB ja se va notificar als 72 agents de
desenvolupament local que fan feina en els diversos municipis
de les Illes Balears, la finalització dels seus contractes i, com
deia, els ajuntaments no seran capaços d’assumir la feina que se
feia, tenint en compte els ajustaments que també se veuen
obligats a fer els municipis.

Per tant, per tot això el Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa instam el Govern de les Illes Balears
perquè les polítiques d’ocupació amb el Ministeri de Treball,
pactades a la Conferència Sectorial d’Ocupació, tenguin en
compte precisament l’estructura laboral de les Illes Balears,
amb aquest percentatge de desocupats superior al conjunt de
l’Estat; tenguin en compte també per tant, aquestes elevades
taxes d’atur, agreujades per la condició insular.

També instam el Govern perquè recuperi per a enguany i per
als pròxims exercicis pressupostaris, ja sigui amb fons propis o
amb aquells que s’haurien de rebre de finançament de l’Estat
per a aquells agents de desenvolupament local com a figura clau
en la reactivació econòmica i l’ocupació en la seva feina que fan
a nivell de base, a nivell local com deia. No podem acceptar així
com així, aquestes retallades de fons que venien de l’Estat. Hem
de reivindicar i reclamar que arribin aquests doblers i
complementar-los també lògicament amb doblers per part del
Govern de les Illes Balears.

I, per últim, instam el Govern a elaborar un Pla estratègic
contra l’atur, que planifiqui i estructuri totes les polítiques
actives d’ocupació necessàries per poder fer front de manera
urgent a aquesta problemàtica, és més urgent que mai un diàleg,
un pacte social amb tots els agents econòmics, amb tots els
agents socials per a aquest pla estratègic contra l’atur. I no veim
que el Govern ho estigui fent i insistesc, aquestes xifres de l’atur
tan preocupants creim que hauria de ser la prioritat i no ho és.
Per tant, esperam el suport de la resta de grups parlamentaris a
aquesta proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Ara en torn de fixació de posició, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Joana Barceló, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Evidentment donarem suport als tres punts que avui
se’ns presenten aquí. Fonamentalment perquè aquest és un
motiu de preocupació obligat, aquests tres punts de manera molt
semblant en la seva redacció, de manera molt concreta a allò
que fa referència als agents de desenvolupament local, igual que
la necessitat d’un pla d’ocupació a les Illes Balears, van ser
debatuts fa quinze dies en el plenari del Parlament. Per tant, en
aquest sentit avui ratificam evidentment la necessitat de la lluita
contra l’atur amb polítiques actives.

A partir d’aquí, dues consideracions. La primera,
evidentment les xifres del mercat laboral no milloren, estam en
una situació molt difícil. L’àmbit on afecta més aquesta crisi
econòmica que vivim és dins l’àmbit laboral. I evidentment hi
ha una millora pel que fa referència a l’evolució mes a mes, atès
el component estacional de la nostra economia lligada al
turisme, però no estam recuperant les xifres de fa un any, que
també ja eren prou dures i que estaven immerses directament en
una situació de crisi econòmica. L’atur és més elevat, és un
8,9% més elevat que fa un any; l’afiliació també..., és a dir,
creació de llocs de feina, estam pitjor que fa un any, és a dir, no
hem arribat a la creació de llocs de feina de l’any passat. Els
fixos discontinus a 31 de maig, encara tenim 13.000 fixos
discontinus a qui no han cridat. I preocupa un altre element, la
precarietat de la contractació.

Dins la nova contractació que hem pogut analitzar el mes de
maig, fonamentalment la contractació indefinida cau entorn a un
5,6%, la comunitat autònoma cauen els seus posicionaments
entorn a les comunitats lligades a la contractació indefinida. I,
per altra banda, no cau tant, un 0,8% la contractació temporal.
Però dins aquesta, creixen els contractes temporals fets inferiors
a tres mesos. Aquesta situació serà molt preocupant quan acabi
la temporada, perquè sabem que en contractacions l’única que
creix en nombres absoluts d’una manera considerable són
aquests contractes inferiors a tres mesos. I, per tant, la dificultat
a arribar a prestacions per a atur.

Per tant, el quadre lligat als indicadors laborals segueix sent
molt difícil. Davant aquesta situació, es rebaixen les partides
lligades a la creació d’ocupació per part de l’Estat. Rebaixen, i
aquí és l’anàlisi, no baixa tot igual, baixen d’entrada un 21,3%,
però dins aquest paquet hi ha coses que pugen, coses que baixen
i programes que desapareixen, com són els agents de
desenvolupament local. Aquests desapareixen. La baixa és d’un
98%, és a dir, d’1.800.000, queden 20.000 euros i desapareix el
programa. Però n’hi ha altres que pugen, com els incentius a la
contractació a les empreses, pugen un 6,1%. És a dir, davant
aquesta situació laboral tan complicada, dedicarem 2.600
milions en incentius, un 6,1% més que fa un any. Amb un
emperò preocupant, no és per crear nova ocupació. És a dir, una
empresa pot acomiadar i pot tornar contractar bonificant, no
generarem ni tan sols més ocupació, i aquest és un element del
qual veurem l’anàlisi, però que d’entrada preocupa.

Per tant, també hi ha opcions polítiques dins aquesta rebaixa,
que són fonamentalment dins aquest quadre de rebaixa genèrica
d’un 21% hi ha els recursos a les comunitats autònomes que
baixen un 56%, l’Estat recupera capacitat de gestió lligada als
incentius de la contractació i -repetim- els recursos a les
empreses augmenten un 6,1%. Per tant, tenim que la política
activa que es planteja per part de l’Estat té tres components: un,
augmenten els recursos a les empreses, baixen els recursos per
a polítiques actives lligades a les persones que han esgotat
recursos i desenvolupament local, i baixen els recursos que se
destinen a les polítiques de les comunitats autònomes per
recuperar l’Estat part de la gestió d’aquests recursos. 

Per tant, és una situació molt complicada, però que a més a
més té un component de recentralització i també un component
d’opció política evidentment diferent. Des del Grup Socialista
volem manifestar evidentment el nostre desacord, que en
aquests moments es prioritzi l’Estat front les comunitats
autònomes i que es prioritzin els recursos lligats a les empreses,
quan no es garanteix -alerta!-, quan no es garanteix creació
d’ocupació front les polítiques actives lligades a tocar terra en
el desenvolupament local i a millorar les prestacions de les
persones que no tenen absolutament res.

Per tant, en aquest sentit nosaltres donarem suport a aquestes
tres propostes i esperem que puguem i crec que hem de llançar
missatges positius, que la proposta que el Govern lideri aquesta
concertació del Pla d’ocupació que se va aprovar en el plenari,
tengui uns resultats positius, dins un marc d’escassesa de
recursos, amb seguiment dels indicadors que ens permetin
valorar l’impacte que tenen els diferents programes en
polítiques actives damunt l’ocupació i ser capaços de reajustar-
los valorant -repetim- el seguiment dels impactes. D’entrada
nosaltres tenim dubtes que aquest suport als incentius no lligats
a nova creació d’ocupació sigui un element que ajudi a superar
una situació econòmica i ens preocupa moltíssim quan acabi la
temporada turística, amb el nivell de contractació tan temporal
que tenim, com quedarà el nostre mercat laboral.

En aquest sentit, davant d’aquesta preocupació és important
que el mes de setembre estiguem ja en condicions de poder
avançar en allò que és aquest pacte per l’ocupació de les Illes
Balears, amb recursos extraordinaris, tal com s’ha compromès
el Govern. Per tant, crec que també val la pena ser capaços de
transmetre aquests missatges en positiu. I -repetim- donarem
suport als tres punts presentats avui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. I ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Bon dia senyores i senyors diputats.
La figura dels ADL és una figura cofinançada, com saben, en un
20% per les entitats locals i el 80% restant per part del Govern
autonòmic, mitjançant fons estatals. No seré jo la que critiqui el
paper desenvolupat en la majoria de casos per aquests tècnics,
ja que personalment he treballat durant sis anys com ADL, per
la qual cosa consider humilment tenir un coneixement molt
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acurat de la seva tasca i també de les seves problemàtiques i
dificultats, així com de les àrees de millora.

Per això, tot i lamentar en ple coneixement de causa la
situació en què es troben els ADL, crec que és moment d’actuar
amb responsabilitat. Ser conseqüents en la situació actual i no
venir aquí a presentar propostes oportunistes, com si els
pressuposts estatals a la comunitat fossin un caprici, com si
l’austeritat fos una opció, com si l’equilibri pressupostari fos
una invenció del Govern del Partit Popular, com si les difícils
mesures d’ajustament que el Govern s’ha vist obligat a prendre
fos un plat de bon gust.

Mirin, no crec que desvetllem cap secret si deim que ens
trobam davant la situació econòmica i financera més
complicada de la història d’Espanya, una situació fruit d’una
crisi global i de molts factors, de tots coneguts, però una
situació que s’ha vist agreujada per uns governs que no varen
prendre les mesures quan tocava, que van arribar tard i
malament, que van seguir negant l’evidència, mentre que la
resta d’Europa ja posava fil a l’agulla. Quantes mesures que
avui vostès critiquen varen estar a les seves mans evitar si
haguessin actuat quan era hora? Quantes vegades durant la
passada legislatura els ADL ens vam adreçar al SOIB perquè
arreglés una situació contractual molt singular, anormal,
irregular en molts de casos  que fan que avui molts
d’ajuntaments es trobin fermats de mans, tot i que vulguin
continuar amb aquesta figura mitjançant fons propis? Quantes
vegades els mateixos ADL de l’Ajuntament de Palma, com un
dels organismes que en rebia més durant més anys, vam acudir
als responsables polítiques perquè elaborassin un catàleg de
llocs de feina, perquè regulassin la situació dels tècnics, perquè
mínimament establissin un pla estratègic que permetés defensar
la tasca d’aquestes persones davant futures dificultats que ja es
preveien? Les preveien els tècnics, clar. Els responsables
polítics van viure el dia a dia, no van planificar res. No van ser
capaços de fer una relació de llocs de feina. No van ser capaços
en quatre anys de presentar ni dues línies d’un pla estratègic.
Lamentable! Lamentable i molt perillós perquè a dia d’avui
pagam les conseqüències d’aquella nefasta gestió, i saben per
què? Perquè no hi creien i els ho dic des de l’autoritat que em
dóna haver-ho viscut en la pròpia pell. No creien en la tasca dels
ADL, perquè deien, els responsables polítics amb qui em va
tocar treballar, que els ADL es preocupaven massa dels
emprenedors, perquè els ADL protegien massa els empresaris,
perquè dissenyaven massa accions destinades a joves
universitaris o massa formats, perquè les accions eren massa
innovadores. Encara se’m posa la pell de gallina!

Aquesta era la política del pacte d’esquerres. Aquestes eren
les respostes literals més light. Passaré per alt altres que
entraven fins i tot en els desqualificatius de la pròpia tasca. I ara
vénen aquí a defensar els ADL? Ara? Sens dubte vostès viuen
en una realitat paralAlela. No negarem que les polítiques actives
d’ocupació sofreixen una davallada general en totes les partides,
també en la dels ADL. Com tampoc vostès no poden negar que
amb el regal de 90.000 milions d’euros de deute, alguna cosa
havíem de fer per salvar aquest país, per complir amb l’objectiu
del dèficit que ens imposa Europa, per tornar generar confiança
en els mercats, o pretenien vostès continuar tocant el violí,
mentre el vaixell s’estava enfonsant? 

Estam sens dubte davant d’uns pressuposts d’una gran
dificultat, uns pressuposts que responen a l’excepcionalitat i a
l’emergència d’aquest any 2012, però pel que fa a les polítiques
actives d’ocupació, són uns pressuposts que solucionen de
manera magistral la reducció de la despesa pública, per complir
amb l’objectiu ineludible del dèficit i amb les necessitats en
matèria de protecció que són irrenunciables per part d’aquest
govern. Evidentment que ens hauria agradat poder elaborar uns
altres pressuposts, trobar 90.000 milions d’euros al calaix, en
lloc d’un forat de 90.000 milions d’euros, però els pressuposts
d’ocupació garanteixen les dues línies irrenunciables per al
Partit Popular: les pensions i les prestacions per a desocupació.
I perquè això sigui així, no queda més remei que ajustar altres
partides i altres programes, perquè malauradament el miracle de
la multiplicació dels pans i dels peixos encara no el sabem fer.

A totes aquestes dificultats pressupostàries pròpies, s’hi ha
d’afegir per si no fos poc -i em sap greu tornar-ho repetir, però
mentre en paguem les conseqüències em veig en l’obligació de
deixar constància del fet- la impossibilitat de moment d’acudir
a altres fons externs per suplir aquestes mancances. És el que
passa quan et suspenen dels fons europeus, és el que passa quan
et bloquegen 38 milions d’euros, quan posen en dubte tots els
expedients dels darrers anys, perquè malgrat vostès en facin
befa, la credibilitat i la confiança és un actiu que es perd molt
aviat i costa molt de recuperar. 

A més, com ja vaig dir a la meva intervenció en el ple sobre
polítiques actives, tot i que el pressupost va augmentar un 25%
des del 2004 i els darrers tres anys s’havia mantingut, el resultat
global ha estat de més de 5 milions d’aturats. Alguna cosa devia
fallar! Tal vegada com vaig defensar també i per no tornar-ho
repetir, és que no s’estava avaluant aquesta despesa en criteris
d’eficiència i eficàcia. No passa res per fer una aturada, per
avaluar quines polítiques actives són les que aconsegueixen
inserir a més treballadors i apostar decididament per aquestes,
per aconseguir el major rendiment possible dels doblers públics,
dels doblers de tots. 

De la mateixa manera amb els ADL. Els ajuntaments
necessiten fer un catàleg de llocs de feina, analitzar quins són
necessaris i productius i alguns, com per exemple, l’Ajuntament
de Palma, mitjançant Palmactiva, ja ha destinat fons propis a
mantenir els seus nous ADL, cosa que també he de dir ha estat
qüestionada per part de colAlectius propers a l’esquerra. Una
altra vegada més, com quedam? 

El conseller d’Educació, Cultura i Universitats ja va dir que
per a enguany s’havia agafat la partida estatal de 357.898 euros
i s’hi havien afegit 413.519 euros de partida pròpia per disposar
de 771.417 euros per al programa d’Agents de
Desenvolupament Local. A més, des del ministeri s’ha anunciat
que dins el marc de l’estratègia espanyola d’ocupació 2012-
2014, les comunitats podran dissenyar les polítiques amb major
flexibilitat, fixant deu àmbits d’actuació i aquestes polítiques
seran plasmades en un pla anual d’ocupació que serà aprovat pel
Consell de Ministres. 
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Vull aprofitar avui aquesta proposició no de llei per dir a
més que, a part que les mesures preses pel Govern estatal
compten amb el suport de tots els organismes internacionals i de
la Unió Europea, que ja ha manifestat que anam per bon camí,
tot i que vostès continuen amb el discurs, tot i que des del Grup
Popular ho feim des de la prudència més absoluta i des de la
convicció que queda molta feina per fer, vull fer un repàs a les
darreres dades d’ocupació de les Balears.

Les Balears van generar el mes de maig més de la meitat
dels nous llocs de feina. Es preveu que les contractacions durant
la temporada d’estiu augmentin un 5%. Les Balears és la
comunitat autònoma en què més ha baixat l’atur, tornant poc a
poc al lloc que li correspon dins el conjunt d’Espanya. I l’atur
a Espanya baixa per primera vegada majoritàriament entre els
menors de 25 anys. I a les Balears la variació intermensual
d’aquest 2012, si la comparam amb el 2011, és superior quant
a índex d’ocupació.

Anam per bon camí, hi ha una porta oberta a la recuperació.
És ver que aquests pressuposts suposen un sacrifici, un esforç,
però també és ver que són els pressuposts més socials de la
història, si ho comparam, per exemple, amb els pressuposts
d’Andalusia, amb el PSOE i Esquerra Unida, amb uns
pressuposts socials els quals suposen una baixada dels sous dels
funcionaris, de tots els funcionaris, per mantenir un exèrcit de
20.000 alts càrrecs i “enxufats” ha dit, això és coherència.

Per tot això, per responsabilitat, avui hem de votar que no a
la seva proposició no de llei, no perquè no creguem en la figura
dels ADL sinó perquè la responsabilitat pressupostària fruit dels
anys d’irresponsabilitat i negació de la realitat ens du ara a
revisar tot el que hi havia fins ara. I perquè en el seu punt 1, per
exemple, ens parlen de què l’Estat tengui en compte la
particular estructura laboral de les nostres illes; nosaltres
consideram que això ja s’ha fet dins el que vostès anomenen “la
perillosíssima reforma laboral” en què el Govern balear, i
personalment el president Bauzá, han introduït una disposició
addicional per tenir en compte la particularitat dels fixos
discontinus a les illes i la particularitat de la nostra temporada
turística.

En el punt 3 insten també el Govern a fer un pla contra
l’atur. Nosaltres, com també ha recordat la portaveu del Grup
Socialista, ja hem instat, tant des del Grup Popular com des del
Grup Socialista, que ha comptat amb el nostre suport, a elaborar
un pla d’ocupació i també un pla d’ocupació juvenil, amb els
quals s’està fent feina de manera coordinada i transversal amb
tots els departaments implicats.

Per això, avui, per coherència, per responsabilitat, no podem
donar suport a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Supòs que vol fer ús de la paraula el grup proposant. Idò, Sr.
Barceló, té vostè cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, agrair el suport
del Grup Socialista i lamentar el decebedor posicionament del
Grup Popular.

La veritat és que hem tornat sentir els mateixos arguments
de sempre sobre l’herència rebuda i sobre els tema de
l’austeritat i de les propostes oportunistes, és lamentable que els
arguments del Partit Popular siguin aquests, i més repetitius, i
jo vull recordar que en la situació actual de l’atur a l’Estat
espanyol i a les Illes Balears hauria de ser una de les importants
prioritats. Si s’han de fer baixades de pressuposts per mor de la
situació financera i per mor de l’austeritat no són precisament
aquestes partides que han de sofrir aquestes retallades tan
importants com s’han vist.

Igual quant al tema d’arreglar la situació laboral dels ADL
o la necessitat d’un pla estratègic per a aquests ADL, ens
agradaria saber, durant aquest any de govern del Partit Popular,
què s’ha fet en relació amb aquesta qüestió, perquè realment
està la cosa igual que abans.

Per tant, des d’aquest punt de vista, nosaltres lamentam que
les polítiques actives d’ocupació baixin, que les polítiques
actives d’ocupació siguin desmantellades i sobretot que hi hagi
doblers per a allò que sí interessa; exemples en podríem trobar
tant a nivell estatal, amb els 4.500 milions d’euros que es varen
trobar per a Bankia i, en canvi, s’han hagut de fer retallades a
nivell d’educació i de salut; hi ha doblers, per tant, pel que
interessa, o aquí mateix, a nivell de les Illes Balears, quan els
programes de formació o d’ocupació van desapareixent i
aquesta setmana mateix s’han contractat 139.000 euros per un
programa per fer un seguiment de premsa, absolutament
prescindible, però com dic el Govern troba doblers per a allò
que vol, però mentrestant anam desmantellant qüestions
absolutament imprescindibles.

A nosaltres ens preocupen molt les dades de l’atur, és ver
que d’abril a maig han millorat molt, però el cert i segur és que
des que ha entrat el Sr. Bauzá com a president les dades de
l’atur estan en rècords històrics, aquesta és la realitat que ens
trobam, aquesta és la realitat. I sobretot no es troben
alternatives, per tant em preocupa molt el que passarà a partir de
quan acabi aquesta temporada turística, és evident que el mes de
juny milloraran aquestes dades; esperem que els mesos de juliol
i agost també, però estam convençuts que a partir de setembre-
octubre la situació tornarà ser complicada, i per tant és aquí on
nosaltres tenim la gran preocupació.

I esperam aconseguir-ho entre tots i no amb un Partit
Popular que continua amb el seu discurs excloent i absolutament
tancat al diàleg.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Idò passam a la votació de la següent
proposició no de llei.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3412/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 3664/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
creixement econòmic d'acord amb criteris UE.

I ara a continuació es posa a debat la tercera de les
proposicions no de llei, aquesta RGE núm. 3664/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al pla de creixement
econòmic, d’acord amb criteris de la Unió Europea.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, intervé l’Hble. Diputat Marc Pons, per un temps de
deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Aquesta no és la primera ni serà la darrera proposició no de llei
que el Grup Socialista presenti en relació amb propostes
d’estímul econòmic. Duim ja més de quatre anys de dura crisi
econòmica, d’una crisi que ha anat canviant les seves
característiques i que ha acabat derivant en els dos darrers anys
en una crisi de confiança envers l’equilibri pressupostari dels
comptes públics.

A Balears, a Espanya i a tota Europa els mercats estan
lliurant la batalla envers el grau de confiança que atorguen els
comptes públics, els quals s’han convertit en l’eina especulativa
que fa guanyar molts diners als pocs que especulen amb el grau
de confiança de les institucions.

I quina és la resposta que donen els governs davant aquesta
realitat? Fins ara la d’equilibrar els comptes públics per l’única
via de la reducció de la despesa, per la via de la retallada
indiscriminada. De tal manera ens asseguren que en el mateix
moment que haguem fet totes les retallades necessàries la
recuperació econòmica esdevindrà una realitat i s’han llançat a
retallar sense valorar en profunditat la incidència que aquestes
retallades tenen sobre el sistema sanitari, sobre el sistema
educatiu, sense valorar com afecta les persones, els malalts, els
infants que estan en període de formació, sense valorar quines
seran les conseqüències en el futur.

I retallada rere retallada hem entrar en un cercle viciós que
converteix la crisi econòmica en una profunda recessió. I és que
hi ha una relació directa en moments de forta crisi econòmica
entre la intensitat de les retallades i el nivell de refredament de
l’economia, de tal manera que com majors siguin les retallades
major serà el refredament de l’economia i com més es refreda
l’economia menors són els ingressos de l’administració, el que

acaba provocant un increment del deute i per tant la necessitat,
per quadrar els comptes públics, de fer encara més retallades.
Aquest és el cercle viciós amb el que ens trobam i a qui hauríem
de demanar, jo crec que hauríem d’exigir al Govern una
iniciativa per poder-lo rompre.

Afavorir el creixement econòmic mitjançant la retallada té
l’efecte contrari al qual es perseguia, si no basta mirar qualsevol
indicador econòmic de les Illes Balears d’aquest darrer any per
adonar-nos de l’augment de les dimensions de la recessió. I
davant aquesta evidència el Grup Socialista proposa abandonar
el camí exclusiu de la retallada, proposa que valorem altres
fórmules per sortir de la crisi i que introduïm, amb rigor,
plantejaments polítics que afavoreixen l’estímul econòmic. Un
posicionament que no és exclusiu del Partit Socialista, premis
Nobel, com Paul Krugman o Joseph Stiglitz, fa temps que venen
reclamant una reorientació de la política econòmica dels
governs europeus. El mateix Obama l’està aplicant als Estats
Units, a diferència del que s’ha fet a Europa, i els resultats,
quatre anys després de la fallida de Lehman Brothers, el que va
suposar l’eclosió de la crisi a les dues bandes de l’Atlàntic, són
prou desiguals i evidencien dues polítiques econòmiques
diferents que han obtingut resultats també prou diferents. Estats
Units va conjugar mesures d’austeritat amb plans d’estímul
econòmic i ara es troben en una posició econòmica molt millor.
Mentrestant, a Europa, que va apostar per la constricció
pressupostària extrema, continua en plena recessió. De fet, així
mateix ho creu també el nou president francès, el Sr. Philippe
Hollande qui amb la seva victòria ha qüestionat de ple les
mesures implantades per “Merkozy”, alhora que ha obligat a
replantejar-se de nou tota una sèrie de decisions econòmiques
fins ara arraconades.

Així, la capacitat de ser més flexibles amb el compliment del
calendari del dèficit ha permès a Espanya retardar per un any els
objectius del seu dèficit, petició que venia reclamant el Partit
Socialista des de feia moltíssim temps. Els eurobons s’estan
analitzant amb profunditat i pocs qüestionen que finalment no
s’acabin implantant, tal com venia reclamant el Partit Socialista
des de l’explosió de la crisi del deute i on, per cert, des de fa
pocs dies hem vist fins i tot com el mateix president del Govern,
el Sr. Rajoy, s’hi ha convertit i ara també els defensa. Fins i tot,
els principis sobre els quals es prenen les decisions per part del
Banc Central Europeu són qüestionades i a la llarga ja veurem
com s’aniran modificant.

I així, poc a poc, molt poc a poc, s’introdueixen eines de
treball que s’allunyen del plantejament d’ortodòxia
neoconservadora per combatre l’actual situació econòmica i de
les quals fins fa quatre dies ni tan sols se’n volia sentir rallar. I
d’entre aquestes mesures també s’hi troba la importància que
des de la Unió Europea s’habilitin plans d’estímul econòmic
mitjançant la inversió pública; plans d’estímul que estan pensats
i dissenyats pels estats de la perifèria de la Unió Europea i entre
els quals, per suposat, s’hi troba Espanya i per tant les Illes
Balears.
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És cert, encara no s’ha pres cap decisió en ferma, però basta
prestar una mica d’atenció als mitjans de comunicació
internacionals, basta prestar una mica d’atenció a les reflexions
que fan a BrusselAles els diferents partits amb representació
parlamentària per agafar consciència de fins a quin punt es
troben avançats i desenvolupats els criteris d’aquests plans
d’estímul. Un pla d’estímul econòmic pensat per als països més
castigats per la crisi, insistesc, entre els quals es troba Espanya,
que permetrà injectar, aquestes són les previsions, més de
200.000 milions d’euros en infraestructures, en energia i en
tecnologia. Un pla que madura i al qual val la pena prestar-hi
molta atenció durant tot el seu desenvolupament i la seva
definitiva aprovació.

I per açò mateix, el Grup Socialista presenta aquesta nova
proposta on demana al Govern que presti molta atenció als
canvis que es produeixen en matèria econòmica en el si de la
Unió Europea. Demanam al Govern que es prepari, que estigui
disposat a adaptar-se als canvis que es produeixen; que jugui i
mogui amb antelació les fitxes abans que ens ho hagin de donar
tot fet i ens trobem que altres més espavilats ens han deixat
només amb les sobres. Els demanam fugir de l’únic dogma que
fins ara ha regit la política del Govern autonòmic, resumida en
austeritat i restricció, i que dissenyem, de manera conjunta, un
pla estratègic que permeti aprofitar noves dinàmiques que es
mouen a nivell europeu i que poden esdevenir cabdals per al
futur de la nostra economia.

I en aquest sentit, per tant, instam el Govern de les Illes
Balears a elaborar, des del consens amb agents socials,
econòmics i polítics, un pla de creixement econòmic, d’acord
amb els criteris que es treballen en el si de la Unió Europea, que
defineixi al mig i al llarg termini les prioritats en
infraestructures, en energia i en tecnologia a les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara, per a fixació de posicions, per part
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-Entesa i Més per
Menorca, Sr. Barceló, té vostè deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Efectivament, ja ho hem dit en
diverses ocasions, en diversos debats, en el darrer fins i tot de
quan el Govern va presentar el seu pla de desequilibri econòmic,
que la política, únicament i exclusivament encaminada a
l’austeritat i als retalls no només no produirà els resultats que es
cerquen, de recuperació econòmica, sinó que cada vegada ens
enfonsa més, ens fica dins un cercle viciós que complica cada
vegada més la situació econòmica, es veu amb les dades de
l’atur, amb les dades de destrucció d’empreses i amb les greus
dificultats que hi ha perquè diversos sectors econòmics surtin.

Per tant, les veus, tant internes dins l’Estat espanyol, com
externes a nivell d’Unió Europea, que aquestes polítiques
d’ajustaments excessius i exagerats no produeixen més que més
pobresa, cada vegada són més grans.

Aquí, se’ns ha dit per part del Sr. Aguiló en el seu moment,
el vicepresident, que no, que s’ha de complementar
efectivament amb polítiques actives de reactivació econòmica,
però no les veiem per enlloc, només són paraules que no tenen
una traducció pràctica i una traducció concreta; fins i tot veus
dins els agents econòmics, i no precisament els sindicats, sinó
dins el món empresarial o de gent dins l’entorn de la dreta, està
exactament dient també això mateix.

Per tant, en definitiva, és per anunciar el suport a aquesta
proposició no de llei, perquè va d’acord amb allò que nosaltres
hem estat dient i defensant i que, efectivament, els criteris que
en aquests moments s’han de dur a terme per elaborar, en
consens amb tots els agents econòmics, socials i polítics, per
presentar aquesta reactivació econòmica absolutament
necessària, evidentment a nivell europeu, a nivell estatal i a
nivell de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Ara, pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula l’Hble. Diputada Assumpció Pons, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Vull començar amb les paraules pronunciades pel nostre
president, Sr. Bauzá, el passat 30 d’abril, a la presentació del Pla
per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears, deia així:
“Mesures d’estalvi que suposaran el compliment estricte de
l’objectiu de dèficit i de l’equilibri pressupostari. Així, això,
perdó, és senzillament no gastar més del que podem gastar. I a
la vegada, mesures d’impuls destinades a crear el marc adequat
per a un creixement econòmic, així estalvi i al mateix temps
estímuls per a l’economia de les Balears.” Aquesta ha estat i
continua essent a dia d’avui la fulla de ruta que ha aplicat des
del primer el Govern president pel Sr. Bauzá.

A la proposició no de llei que tractam avui, el Grup
Socialista falta a la veritat quan afirma “Les Illes Balears hauran
de preparar-se, fugir de l’únic dogma que fins ara ha regit la
política del Govern autonòmic, resumida en austeritat i
restricció”; i a continuació, el Sr. Pons, ens recomana dissenyar
un pla estratègic. Una vegada més, el Grup Socialista falta a la
veritat i pretén confondre, perquè no és cert que la política
econòmica del nostre Govern es redueixi únicament a
l’austeritat i restricció, el que passa és que, una vegada més, el
PSOE arriba tard a fer propostes, perquè les Balears ja disposen
avui d’aquest pla.

Em referesc al Pla per a l’equilibri econòmic, que
s’estructura en dos grans blocs: un, dedicat a les mesures
d’estalvi, i un altre amb actuacions per a l’impuls de
l’economia, per crear les condicions adequades per tornar al
creixement. Aquest pla també és aprovat en compliment de
l’acord de la Comissió delegada del Govern per a Assumptes
Econòmics, que preveu que les comunitats autònomes han de
posar en marxa i, lògicament, aplicar un pla d’ajust per poder-se
acollir al mecanisme de finançament i poder pagar els
proveïdors; proveïdors, tots aquells, que, per la mala gestió de
l’anterior govern, van quedar sense cobrar.
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I és clar, Sr. Pons, que s’han d’aplicar mesures d’austeritat
i una altra forma de gestionar els recursos de tots; són criteris i
decisions difícils, però imprescindibles, que responen a la
responsabilitat que exigeix l’actual moment de crisi.

El Grup Parlamentari Popular no pot donar suport a les
equivocades polítiques econòmiques del Partit Socialista, que
consisteixen en atur, endeutament i dèficit. No podíem
continuar gastant sense mesura, fins al punt de posar en risc
l’estat de benestar, perquè aquells que van posar en perill els
serveis i les prestacions públiques són els mateixos que, sense
recursos, s’endeutaven i no pagaven, generant uns dèficits
monstruosos de 1.000 milions d’euros anuals, açò era
inassumible.

Què ha fet el Govern balear? Primer, garantir la
sostenibilitat de l’Administració pública, pagant tot allò que
devem i corregint el gran desequilibri entre ingressos i despeses;
s’ha reduït la macro estructura del Govern que ens vàrem trobar
amb la supressió i la concentració de conselleries i direccions
generals; ha aconseguit que el Govern central, governat en
aquell moment pel PSOE ens aprovàs en un temps rècord el Pla
econòmic financer per al període 2011-2013. En canvi el
Govern del pacte va presentar aquest mateix document en quatre
ocasions i en les quatre va ser rebutjat. Duem a terme un procés
de reestructuració, ordenació i sanejament de les empreses
públiques; s’ha aprovat la Llei d’emprenedors, també els
pressupostos de la comunitat autònoma, vostès el darrer any no
els varen fer. També s’han firmat operacions amb diferents
entitats financeres per injectar liquiditat i generar confiança. Ara
som a punt d’aprovar la nova llei general turística, però rallem
de resultats. 

Des de l’aprovació del Decret Llei d’emprenedors i de la
micro, petita i mitjana empresa, l’import avalat per ISBA a les
PIME de Balears s’ha incrementat un 116%, des de novembre
del 2011 ha concedit un total de 35 milions d’euros en
finançament directe, a la petita i mitjana empresa.

Amb aquest pla als proveïdors s’han pagat més 700 milions
d’euros i s’han liquidat 238.000 factures. Dia 7 de desembre va
entrar en vigor el Decret Llei de mesures tributàries que atorga
incentius als emprenedors amb mesures relatives als imposts
sobre IRPF, successions i donacions i transmissions
patrimonials.

Ahir mateix el president, el Sr. Bauzá, va participar
juntament amb els presidents de Catalunya, València i Múrcia
a la jornada sobre l’impacte econòmic del corredor mediterrani.
És una altra iniciativa que impulsa i promou el Govern del Partit
Popular, que segons el Partit Socialista fa dogma de l’austeritat.

Aquesta infraestructura del corredor mediterrani constitueix
una gran oportunitat per a l’economia, per superar la crisi,
generar activitat, ampliar les relacions comercials i millorar
sobretot la competitivitat. I hi afegiré dues actuacions més: crear
una central de contractació i treure a subhasta tots els béns
immobles de titularitat pública que siguin prescindibles per a
aquesta comunitat.

També em vull referir a totes les actuacions ja duites a terme
davant la Unió Europea, el Comitè de les Regions, el Comitè
Econòmic i Social Europeu i el Govern d’Espanya per
aconseguir nous règims de compensació i reducció de costs
d’insularitat, tant als fons FEDER com a la PAC.

Com poden comprovar es fa feina en una doble direcció:
complir l’objectiu de dèficit i, al mateix temps, impulsar el
creixement i la reactivació econòmica per tornar a crear llocs de
feina, riquesa i benestar.

Sr. Pons, al Grup Parlamentari Popular, ens hagués agradat
debatre avui una proposició no de llei amb aportacions
constructives i positives en lloc d’aquesta proposició
demagògica que cerca el titular fàcil que el PP es nega a
consensuar un pla de creixement.

Saben que tornen faltar a la veritat, perquè durant aquests
mesos tant el president Bauzá com els consellers s’han reunit
amb tots els sectors i agents socials, amb empresaris i
treballadors, amb associacions i entitats -socials i culturals-,
amb comerciants i autònoms, amb pagesos, amb pescadors, s’ha
fet un gran exercici de diàleg i s’han incorporat les bones
peticions.

Per tant, no podem aprovar una proposició no de llei que a
més de mentir arriba tard, que situa els interessos del partit
sobre els interessos generals d’aquesta comunitat autònoma.

Vostès, senyors diputats, no poden pretendre governar des
de l’oposició i molt manco repetir les mateixes receptes que han
arruïnat aquesta comunitat autònoma i que han provocat atur,
deute i dèficit i a la qual avui ha de fer front el Govern del Partit
Popular.

Estarem sempre oberts a debatre i a acceptar propostes que
suposin una millora i un avanç, però rebutjam els plantejaments
tancats, sense un mínim d’autocrítica que no responen a la
realitat.

Hem superat altres crisis, aquesta vegada també ens en
sortirem, però per aconseguir-ho hem de ser perseverants i
continuar per un camí que ens exigeix sacrificis a tots. 

No vull acabar, Sr. Pons, sense dir-li, sense ànim tampoc
d’ofendre’l, vostè demana consens i vostè se’n recordarà quan
era president del Consell Insular de Menorca, quantes vegades
va voler pactar amb l’oposició, se’n recordarà per exemple de
la llei turística que el president Tadeo la va voler pactar amb
vostè i reiteradament li ho proposava i vostè s’hi va negar i es
va tancar sempre en banda. Per tant, Sr. Marc Pons, una vegada
més crec que queda demostrat que avui ens demanen a nosaltres
el que vostès no varen complir mai. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Supòs que vol fer ús de la paraula..., idò,
Sr. Marc Pons, té vostè cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. S’han tocat molts de pals, per
tant, intentarem ser un poc concrets i anar explicant-ho.

La primera reflexió és aquesta... ha començat la Sra. Pons i
Fullana citant el seu president en allò de “no gastarem més del
que puguem gastar”, aquesta és la principal premissa. Jo li
demanaria, si això és així, com és que el Govern preveu acabar
aquesta legislatura amb quasi, quasi 8.000 milions d’euros de
deute, quan va començar amb 100.000? Sra. Pons i Fullana,
això no acaba de quadrar amb els plantejament que en aquests
moments fan, lligat a un discurs molt extrem d’austeritat, però
que en canvi després no té un reflex sobre el deute.

Sap per què? Perquè l’austeritat que pregonen refreda molt
més l’economia, impedeix que els ingressos que arriben a la
comunitat autònoma siguin molt menors com a conseqüència
d’aquest refredament i, per tant, han de continuar retallant i la
retallada mai no serà prou grossa, de la davallada d’ingressos
que s’acabi produint. Amb aquesta dinàmica ens hem ficat, hi
hem entrat i les seves previsions acaben sent aquestes, 7.000,
8.000 milions d’euros, tindrem temps de poder-ne rallar, però
no ens faci aquest discurs simplista del que representa no gastar
més d’allò que no tenim quan resulta que veim que
l’endeutament de cada pressupost hi continua sent per part seva
i que va cada vegada a més. Per tant, en aquest sentit o són un
poquet més rigorosos o el que no és possible és repetir frases
fetes que no vagin acompanyades després de xifres. Insistesc,
les previsions del Govern acaben situant el deute dins el 2014
molt superior al deute que es varen trobar dins el 2007. No crec
que sigui aquest el camí encertat i açò va acompanyat després
del discurs del que representen les mesures de reactivació
econòmica. 

Ens parla d’una llei d’emprenedoria, que els emprenedors
han criticat durament, i jo no crec que els escoltin massa, quan
vostè fa aquestes afirmacions i ells mateixos fan referència que
això ha estat una llei absolutament asèptica que no té
conseqüències ni es trasllada damunt dels seus plantejaments.

Res més faltaria que no paguessin les factures!, aquesta sí
que és bona, que sigui això la principal medalla que es vulguin
posar.

He vist que no ha fet referència a la llei urbanística, sí a una
llei general turística, el Consell Insular de Menorca no elabora
lleis, no sé el Sr. Tadeo que li ha explicat o li ha deixat
d’explicar, però els consells insulars no tenen capacitat
legislativa i, per tant, no hi ha plantejaments d’acord. La
legislatura passada no hi va haver llei general turística, no es va
fer feina en aquest sentit. Per tant, m’estranya que hi ha hagi un
plantejament així per part seva, quan resulta que no es va
aprovar res al marge del PP perquè senzillament no hi va haver
llei. Per tant, no em posi això com a exemple d’una mala
qüestió, de falta de consens.

En aquests moments tenim els sindicats, una part important
de l’empresariat, el president surt al carrer i es troba amb
dificultats per poder caminar amb tranquilAlitat, açò són
exemples de consens?, açò són exemples d’acord?, açò són
exemples del que representa la voluntat d’escoltar i no
d’imposar? Els 35 diputats són seus, no els qüestionam per a
res. Nosaltres feim plantejaments del que representa una altra
manera de fer política, i és certa, una està lligada únicament a
l’austeritat, és respectable. D’aquí a finals de legislatura veurem
com canvia, perquè no la podran aguantar, no podrem aguantar
retallada rere retallada sense que hi hagi un sol pla d’estímul. 

En aquests moments, tota Europa, la Sra. Merkel a una
banda, però pràcticament tota Europa fa plantejaments
d’estímul. No els veim, no hi ha cap...

(Remor de veus)

...digui’m..., miri..., no, home!, miri, l’única inversió, l’únic
exemple d’estímul, de pla d’estímul en inversió que m’ha posat,
sap quin ha estat?, el del corredor ferroviari, deu ser perquè no
es construeix a les Balears que el posen d’exemple?, perquè no
en veim cap a les Illes Balears!, i si no, digui’m quines
inversions, quins plantejaments en matèria d’innovació,
d’energia, d’infraestructures posen damunt la taula. No me n’ha
dit cap ni un, senyora..., podem repassar les actes sense massa
problema, no n’hem sentit cap.

Què ha passat mentrestant?, què ha passat? És cert que
vostès han estat capaços d’aprovar el pla de desequilibri, que
deia el Sr. Barceló, el pla d’austeritat davant Madrid, és cert, sap
a quin preu? Al preu de renunciar al fons de competitivitat...

(Remor de veus)

...i de renunciar a 240 milions d’euros. Sap a quin preu? Al preu
de renunciar a les inversions estatutàries, 400 milions d’euros
més cada any. Aquests recursos en aquest moment són
fonamentals i no veim un president ni un...

(Continua la remor de veus)

Sr. Camps, li pregaria que...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

(...), crec que està bé que ens puguem expressar sense tenir
la veu de fons que representa el Sr. Camps. 
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Cap d’aquestes decisions no han estat defensades per part
del Sr. Bauzá davant el Sr. Rajoy, cap no ha estat defensada. El
mateix pla d’austeritat dóna per perduts els 240 milions d’euros
dins el 2012, i tant que sí!, no em digui que no, no em digui que
no, Sra. Fullana i açò és el que representa.

I, mentre renuncien al fons de competitivitat, a les inversions
estatutàries no s’atreveixen a demanar un sol sacrifici als que
més doblers tenen, l’impost de patrimoni, de successions, a les
rendes més elevades, ni un sacrifici als que més tenen i en
canvi, sí molts de sacrificis a la gent que més pateix, sanitat,
educació, això sí, tot això amb un discurs que està lligat a
culpabilitzar l’herència rebuda, després d’un any el temps ja ha
passat, les xifres són molt pitjors, i aquestes xifres molt pitjors
són només responsabilitat seva.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Pons. A continuació passam a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 3664/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3664/12.

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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