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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i atès que la secretària d’aquesta comissió va presentar la
renúncia al càrrec, he pregat a un diputat del Grup Parlamentari
Popular que ocupi el seu lloc a la Mesa, d’acord amb allò que
preveu l’article 43 del Reglament de la cambra.

Ara a continuació, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Joana Barceló substitueix el Sr. Maicas.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies. Antoni Alorda substitueix Gabriel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia de la sessió d’avui és el següent. En
primer lloc elecció de la secretària de la comissió.

I en segon lloc, debat i votació de les proposicions no de llei
RGE núm. 7339/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Pla d’implantació d’energies renovables a les illes de
Mallorca, Eivissa i Formentera; RGE núm. 7341/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la modificació dels
criteris en les ajudes per a la promoció de les noves tecnologies
en maquinària en el sector agrari; i, en tercer lloc, la RGE núm.
8060/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a objectius i programes d’actuació del servei d’inspecció laboral
de les Illes Balears.

I. Elecció de secretari o secretària de la Mesa de la
comissió.

En principi, s’havia d’aplicar l’article 43 del Reglament de
la cambra, però aquesta presidència ha obtingut l’assentiment
respecte de l’elecció d’un dels membres proposats per ocupar el
càrrec de secretari o secretària de la comissió i se’n farà la
proclamació sense necessitat que hi hagi votació secreta, així
com disposa l’article 43.5 del Reglament.

Aleshores, si aquesta presidència obté l’assentiment respecte
l’elecció dels membres proposats per ocupar el càrrec de
secretari o secretària de la comissió, se’n farà la proclamació
sense la necessitat que hi hagi votació secreta, així com disposa
l’article 43.5 del Reglament.

En conseqüència, es proclama elegida... 

(Remor de veus)

Té la raó el lletrat de la Mesa. Demanaria al portaveu del
Grup Parlamentari Popular qui proposa?

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular
proposa la Sra. Rosa Maria Bauzá i Colom.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. En conseqüència idò, es proclama elegida com a
secretària de la comissió la Sra. Rosa Maria Bauzá i Colom. Pot
pujar a la Mesa quan vulgui.

A continuació es passa al segon punt de l’ordre del dia,
debat i votació de les proposicions abans esmentades.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 7339/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d'implantació d'energies renovables a les illes de Mallorca,
Eivissa i Formentera.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei, RGE
núm. 7339/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla d’implantació d’energies renovables a les illes de
Mallorca, Eivissa i Formentera, intervé l’Hble. Diputat Sr. Marc
Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Dia 18 de setembre de 2012 en
sessió plenària, el vicepresident econòmic va anunciar la
voluntat de redactar un Pla d’implantació d’energies renovables
a l’illa de Menorca. Aquesta decisió l’argumentava bàsicament
en tres grans punts. El primer és que la Unió Europea s’ha fixat
per al 2012 un increment de producció d’energies renovables
del 30% del total de la seva producció. El segon punt és que,
d’acord amb els compliments de Kyoto, en el 2020 s’haurien de
reduir les emissions de CO2 en un 20%. I a més a més, hi afegia
aquí el vicepresident econòmic, el fet que Menorca és Reserva
de la Biosfera i per tant, era important el fet de desenvolupar
aquest pla director d’energies renovables a l’illa de Menorca.
Res a dir sobre aquest plantejament que feia el vicepresident
econòmic, hi estam totalment d’acord. Hi estam d’acord sempre
que aquest pla sigui fruit, el pla que s’està desenvolupant a
nivell de l’illa de Menorca, sigui fruit d’un ample consens
social, polític i institucional. Aquesta és una feina complicada
i en som plenament conscients. 

De fet, els percentatges de reducció d’emissions de CO2 i de
producció d’energies renovables a les Balears i a Menorca són
dels més baixos de l’Estat. Som un lloc allà on la nostra
geografia fa que no tinguem rius i que per tant, no puguem
comptar amb l’energia hidràulica. Fa que les Illes Balears siguin
espais molt finits, allà on l’impacte ambiental es magnifica. I tot
plegat encara ho fa molt més difícil. Per tant, conscients, d’açò,
la proposta d’elaboració d’un pla director d’energies renovable
a l’illa de Menorca ens semblava prou encertada. És cert en
qualsevol cas de què ja ha passat més de mig any i no n’hem
sabut res més d’aquest pla d’energies renovables de l’illa de
Menorca. En qualsevol cas açò són figues d’un altre paner i
tindrem temps de saber els resultats d’aquest pla.
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Però fixin-se bé que el compromís, tant d’augmentar fins un
30% la producció d’energies renovables i de reduir un 20% les
emissions de CO2 en el 2020 no és només un objectiu que s’hagi
de complir a l’illa de Menorca. És un objectiu que s’ha de
complir a tota la comunitat autònoma de les Illes Balears i per
suposat a cada una de les illes. En aquest sentit ens semblava
oportú que el Govern agafàs el mateix compromís que ha agafat
amb Menorca, que l’agafàs a la resta de territoris insulars. Ens
hauríem de marcar els objectius que Mallorca, Eivissa,
Formentera puguin assolir també el mateix plantejament
d’incrementar la producció d’energies renovables i de reduir les
emissions de CO2. I tot i que és cert que el Govern en algun
moment ha insinuat en aquest sentit la idea de fer un pla
d’energies renovables a cada una de illes, aumon consta que hi
hagi un compromís en aquest sentit, i per açò mateix
proposàvem en aquesta comissió d’Economia aquesta
proposició no de llei, perquè ens agradaria que el Govern
pogués també agafar aquest compromís de redactar i elaborar un
pla específic per a Mallorca, per a Eivissa i per a Formentera en
matèria d’energies renovables.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara en torn de fixació de posició, de
major a menor, tret del grup a qui pertany el president del
Govern, el qual intervindrà en darrer lloc.

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-Entesa i Més
per Menorca, Més, en definitiva, té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Coincidim amb les reflexions que ha
fet el Grup Socialista i, per tant, anunciam el nostre vot
favorable a aquesta proposició no de llei. Crec que sense haver-
nos-hi d’allargar, ja hi ha hagut prou debats en seu d’energia i
economia, com en seu de medi ambient, amb els reptes i les
mancances, el flac registre que tenim de producció en energies
renovables a les Illes Balears, històric; per tant, és un repte que
tenim i que no hem arribat a trobar el desllorigador per posar-
nos en la línia que necessitam i que evidentment és el futur i en
el qual hi hem d’apostar. Per tant, tot el que es faci en aquest
sentit, i hi ha molt de camp per córrer, creim que és important.

Hi ha hagut aquestes dificultats afegides a la manca de
suport a les primes, els beneficis fiscals i de subvencions d’ajuts
que tenien les renovables, on hi ha hagut unes retallades
dràstiques en aquest sentit, que ho dificulten, però havent
lamentat i demanat que es recuperi aquest suport institucional
de més relleu per part de l’Estat, creim que qualsevol cosa que
es faci en aquest sentit és positiva. S’ha constatat que en aquests
darrers temps tant Alemanya com França han donat una
empenta molt important aquests dos darrers anys, passant per
davant l’Estat espanyol que havia estat en primera línia dins
aquesta aposta, no així les Illes Balears, la veritat és que a les
Illes Balears no hem arribat a aquests percentatges, i ho hem de
fer, més que discutir, parlar i fer comissions per fer plans, ho
hem de tirar endavant. És cert que s’és més eficient si es fa des
d’una planificació general.

En aquest sentit, per tant, li donam suport perquè
precisament ja vàrem expressar el nostre escrúpol que totes les
autoritzacions es donassin cas per cas, sense una visió general
i sota paràmetres territorials, mediambientals i de planificació
energètica global, ho vàrem fer en el darrer debat de la Llei de
mesures en matèria d’energia, del decret llei que ja apuntava
aquests acords, cas per cas per part d’un director general, crec
que la nostra opinió sobre el procediment ja va quedar
reflectida.

Ara, dit això, nosaltres també tenim un cert escrúpol en
algun aspecte del plantejament. Quan es fa una planificació a
nivell d’illes, estrictament d’illa, un pareix que sempre té la idea
del consell, planificació només d’illa, consell i planificació Illes
Balears, Govern. En aquest sentit nosaltres veim molt clara la
necessitat d’una llei d’energia i canvi climàtic, per fer aquest
tipus d’apostes seria positiva, n’hem parlat i hem fet
proposicions al respecte i també és una mancança que
arrossegam i crec que seria bo establir alguns punts que fossin
establerts directament mitjançant una llei d’energia i si calgués,
fent un ajornament del Pla director sectorial d’energia de les
Illes Balears, les bases estratègiques, ja dic, actualitzant-lo. I
després si hi ha d’haver aquesta precisió a nivell d’illa, de plans
d’implantació energètica d’energies renovables, com anunciava
el vicepresident econòmic, facem-lo. Si l’ha de fer el Govern,
que sigui un desplegament natural d’aquestes bases genèriques
d’Illes Balears i quasi que el delegui als consells o com a mínim
que hi hagi un protagonisme central dins la negociació, dins la
discussió, dins la decisió dels consells. Creim que és
l’expressivitat natural de les competències a un nivell d’illes
com és el nostre.

De totes maneres no qüestionarem l’acord, creim que va en
la línia positiva. És especialment antipàtic quan el Govern
anuncia una iniciativa que és estrictament d’una illa. Jo crec que
això sempre ho hem de calibrar, sempre hi pot haver aspectes
que siguin especials per a una illa i que a la resta d’illes sigui de
caràcter menor o més adjectiu, és evident que cada una té la
seva personalitat, però fins i tot en aquest cas valdria la pena fer
una cosa sempre general, més desplegada per a la que n’és la
receptora principal. Crec que sempre el Govern ha de fer aquest
esforç de fer plantejaments a nivell d’Illes Balearsm, i -ja dic-
si cal un desplegament addicional per a una illa que es faci i fins
i tot, que el delegui o que l’acompanyi a través dels consells,
perquè crec que, de la mateixa manera que si l’ha de fer per a un
ajuntament, per a un municipi -perdonau-, si ha de ser una
norma del Govern balear estrictament per a un municipi, és
evident que l’àmbit municipal ha de ser molt present i el seu
òrgan de govern que és l’ajuntament.

Bé, per tant, la nostra proposta seria que s’incorporàs un
punt previ en el qual instam el Govern a elaborar una llei
d’energia i canvi climàtic, amb els criteris generals d’aquests
plans específics, que marqui els criteris generals d’aquests plans
específics, però ja com a punt, si s’assumeix aquesta esmena in
voce, no duc ni redactada però que molt ràpidament li donaria
una redacció si el ponent hi estigués d’acord, nosaltres donarem
suport en qualsevol cas als termes de la proposició no de llei.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. El
Grupo Parlamentario Popular cree en la importancia de las
energías renovables y la implantación de las mismas en nuestra
comunidad autónoma, con el objetivo de contribuir a la lucha
contra el cambio climático y poder dotar de un sistema
energético a las Islas Baleares más moderno y con menos
dependencia de los combustibles más contaminantes. 

Sin duda alguna y como muestra de ello, el pasado 18 de
septiembre de 2012, como bien ha comentado el Sr. Pons, el
vicepresidente Aguiló informó de la voluntad de redactar un
plan de implantación de energías renovables en la isla de
Menorca, una decisión calificada por los miembros de la
oposición de acertada y que desde el Grupo Parlamentario
Popular también queremos agradecer y dar nuestro apoyo al
Gobierno de la comunidad autónoma, ya que es un primer paso
para hacer una implantación real de una energía limpia en
nuestras islas.

El Grupo Parlamentario Popular es consciente de la
situación histórica que a día de hoy se encuentra nuestra
comunidad autónoma y del escaso impacto que tiene la
producción de energía renovable sobre el total de la producción
en nuestras islas, en torno al 1,6% aproximadamente del total de
producción eléctrica. Al igual que es consciente de los objetivos
marcados por la Unión Europea para el año 2020, de tener
instalado un 20% de producción en energía renovable.

Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Popular y yo
personalmente, me alegro de decirles que apoyaremos la
proposición no de ley que hoy se plantea y espero que este sea
un primer paso para que conjuntamente todas las fuerzas
políticas de este parlamento trabajemos unidas para que la
implantación de energías renovables en nuestra comunidad
autónoma sea una realidad en el menor tiempo posible. 

A la proposición no de ley que hoy se presenta, por temas no
de fondo, sino más de organización y operatividad como bien ha
calificado el Sr. Alorda, queremos proponer una modificación
que no modifica lo que solicita, sino que consideramos que lo
mejora y lo hace más operativo. Proponemos substituir los tres
puntos de la proposición no de ley por uno solo, uno solo que
diría: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar un pla general per impulsar les
energies renovables a les Illes Balears, que es desenvolupi amb
els plans d’implantació d’energies renovables específics a les
illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera”. Esperamos
que se acepte esta modificación y podamos aprobar per
unanimidad esta proposición no de ley que consideramos que
mejorará las Islas Baleares y contribuirá al medio ambiente.

Para terminar, decirle al Sr. Alorda sobre lo que ha
comentado de una ley de energía y cambio climático, que
estamos abiertos a reunirnos, a hablar y a negociar cuando
consideren oportuno. Creemos que a día de hoy (...) esta

proposición no de ley y creemos que esta modificación que
proponemos sería un gran primer paso para que de cara al futuro
se exija una implantación real de estas energías en estas islas.

Para terminar insistiré en lo mismo al resto de los grupos
políticos, quedo a su disposición para cualquier iniciativa sobre
energías renovables que quieran plantear, buscando siempre el
mayor consenso posible.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Fernández. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions, Sr. Pons? Té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Contradiccions poques i està bé perquè les distàncies que hi
pugui haver en allò que són els objectius en matèria d’energies
renovables, hi hagi aquesta capacitat d’anar apropant postures
i d’agafar un camí conjunt. En aquest sentit som perfectament
conscient i val la pena posar-ho de manifest en aquest temps que
ens toca córrer.

Evidentment hi ha hagut qüestions a què no hi he fet
referència. Per suposat les competències sempre són
complicades, les energètiques són del govern autonòmic, els
territorials són de cada un dels consells insulars i és fonamental,
ho deia i feia referència al Pla director de Menorca, la
importància que vagin absolutament entrellaçats aquest acord
institucional amb el que representa la idea que no hi pot haver
una estratègia d’una institució que xoqui amb els plantejaments
que pugui fer una altra en matèria energètica.

A partir d’aquí s’han fet dues propostes que en certa manera
el que fan és enriquir, ho direm així, reforçar aquest
plantejament en matèria d’energies renovables. Estava tractat en
anterioritat, no hi ha cap inconvenient per apropiar-nos de la
proposta que fa el Partit Popular per tal de què pugui sortir per
unanimitat un plantejament en matèria d’energies renovables.
Aplaudim també, som perfectament conscient (...) en altres
ocasions la proposta que feia en aquest PSM-Iniciativa i Més
per Menorca amb la direcció d’instar a la redacció d’aquesta llei
d’energia i sostenibilitat, i a efectes nostres, no hi hauria cap
inconvenient que quedin recollides les dues qüestions i que, per
tant, hi hagi un redactat allà on, tal com ha llegit textualment el
portaveu del Partit Popular, s’hi pugi afegir aquest compromís
de la redacció de la Llei d’energia i sostenibilitat. Tal vegada el
més adequat és que puguem fer un recés, si el president no hi té
inconvenient, per acabar de tancar el redactat d’aquesta proposta
i abans de llegir-la, passar-la directament a votació.
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EL SR. PRESIDENT:

Podem fer un recés de dos minuts si els pareix bé.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons?

EL SR. PONS I PONS:

Queda tal com havíem comentat al començament, sense fer
referència a la llei d’energia que havíem comentat, i per tant
quasi que... aquest seria el text.

EL SR. PRESIDENT:

¿Como único punto?

EL SR. PONS I PONS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

És a dir, al final l’acord s’estableix en els següents termes:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar un pla general per impulsar les energies
renovables a les Illes Balears que es desenvolupi amb els plans
d’implantació d’energies renovables específics a les illes de
Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera”. És així?

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, si el Sr. Pons està d’acord, quedaria un únic punt a la
proposició no de llei que diria això que el president ha dit.

EL SR. PRESIDENT:

És a dir, això és un punt d’addició..., de substitució.

(Conversa de fons inintelAligible)

EL SR. LLETRAT:

La qüestió formal és que els termes de la proposició no de
llei formulada pel Grup Parlamentari Socialista queden
substituïts per aquesta..., queden substituïts, no; el portaveu del
Grup Socialista modifica els termes de la seva proposició no de
llei en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Idò es pot entendre aprovada per assentiment? 

Queda aprovada, idò, Sr. Lletrat, per assentiment.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 7341/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació dels criteris en les ajudes per a la promoció de
les noves tecnologies en maquinària en el sector agrari.

Per a la defensa de la segona proposició no de llei, amb RGE
núm. 7341/12 i presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació dels criteris en les ajudes per a la
promoció de les noves tecnologies en maquinària en el sector
agrari, intervé l’Hble. Diputada Sra. Joana Barceló per un...

No, perdó, l’Hble. Diputat Sr. Marc, Pons per un temps de
deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Dia 7 de juliol del 2012 el
BOIB número 98 publicava una resolució del president de
FOGAIBA i conseller d’Agricultura en què convocava les
ajudes per a la promoció de noves tecnologies en maquinària i
equips agraris per a l’any 2012.

És una ajuda no molt gran, són 57.200 euros d’entrada amb
possibilitats d’ampliació, on els beneficiaris -així ho estableix
aquesta mateixa ordre- són societats agràries de transformació,
les SAT, associacions de defensa vegetal i de defensa sanitària,
les societats rurals menorquines, les SRM, a més d’agrupacions
agràries amb personalitat jurídica pròpia o sense, on hi entren
les cooperatives, i on els objectes subvencionables van des de la
maquinària de sembra i recolAlecció, la modernització de la
maquinària per realitzar tractaments fitosanitaris, la maquinària
específica d’especial interès, remolcs, plataformes, podadores...
Fins aquí res a dir.

Però entram en la selecció de beneficiaris i criteris objectius
de preferència, és a dir, el barem de puntuació, i aquí les coses
ja es comencen a complicar un poquet més, es comencen a
complicar, primer de tot, perquè fan referència a com es
puntuarà en funció del tipus d’agrupació de beneficiaris, puntua
de la mateixa manera les societats de transformació i les rurals
menorquines amb dos punts cada una d’elles, cap problema,
però després apareix un apartat nou, que seria l’apartat C2, dins
un altre apartat titulat “Puntuació addicional de la comunitat
autònoma de les Illes Balears”, i que estableix per a les societats
agràries de transformació 2 punts més, per a les societats rurals
menorquines 0 punts, i per a les societats cooperatives 1 punt.
És a dir, dóna prevalença a un tipus de societat, la SAT, per
damunt de la resta, fins i tot per damunt de les mateixes
societats cooperatives. I açò es fa sense que hi hagi cap tipus
d’explicació que justifiqui aquesta discrecionalitat en la
puntuació.

Si ens hi fixam, de fet, un poquet més, en aquesta anàlisi,
entram un poquet més en profunditat, veurem que -i ho deia
abans-, a les societats rurals menorquines, se’ls castiga amb 0
punts. Ara aquí hauríem de demanar-nos ben bé per què, perquè
només, i açò val la pena posar-ho de manifest, només hi ha
societats SRM, només són a l’illa de Menorca. És cert que les
SRM són unes societats que estan molt lligades a la cultura de
la mitgeria, açò bàsicament implica aquesta idea de repartir
despeses i beneficis entre pagesos i propietaris, i hi ha aquí una
manera d’associar-se. No hi és en cap cas ni a Mallorca ni a
Eivissa, i en aquest sentit que sigui precisament a les



334 ECONOMIA / Núm. 23 / 7 de febrer del 2013 

 

menorquines que més se’ls castigui a l’hora d’establir la
puntuació ens semblava, i ho he dit abans, home, que no és el
correcte.

Si aquí afegim a més a més que a les societats cooperatives
no se’ls donen 2 punts sinó que se’ls en dóna 1 respecte de les
societats de transformació agrària, aquí devora veim i llegim
una certa discriminació. És cert que les SAT són la fórmula més
habitual de societat a l’illa de Menorca, però ho deia abans, açò
no pot ser en cap moment un motiu per incrementar i per inflar
la puntuació, i per açò mateix presentàvem aquesta proposició
no de llei, on solAlicitàvem dues qüestions bàsiques. La primera,
que està lligada a la modificació urgent de la resolució; vull
recordar que aquesta proposició no de llei la vam presentar el
setembre de l’any passat, la debatem ara però la vam presentar
el setembre de l’any passat, i demanaríem que s’igualés
precisament la puntuació de les SRM i la de les SAT, és a dir,
que les societats rurals menorquines i les societats de
transformació agrària tinguessin la mateixa puntuació i per tant
les mateixes possibilitats d’accedir a aquestes ajudes. Açò quant
a una qüestió bàsicament de manera immediata.

I hi ha una segona proposta, que aquesta segona proposta el
que fa és, ja amb un plantejament més general, solAlicitar que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern a vetllar per
l’estricte compliment del principi d’igualtat entre els ciutadans
de les Illes Balears i que aquest quedi sempre reflectit en les
futures convocatòries d’ajudes públiques que convoqui.

En definitiva el que volem és que qualsevol d’aquestes
societats tengui la capacitat de presentar-se en igualtat de
condicions i que no hi hagi una discriminació entre el que serien
societats d’una illa o d’una altra, perquè açò en definitiva el que
fa és perjudicar un espai o un altre en benefici del segon, i no
pot ser aquesta, entenem nosaltres, la manera d’establir els
principis que han de regir una convocatòria d’ajudes públiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup donarem
suport també a aquesta proposició no de llei pel seu contingut,
per tenir molt present per ventura una fórmula que per
l’especificitat de l’illa de Menorca no s’ha tengut prou en
compte en aquesta convocatòria i certament és un greuge que
s’hauria de corregir. 

Difícilment entenc en aquesta convocatòria, que ja ha estat
resolta i que està tancada, no crec que... fins a quin punt ja
s’haurà d’anulAlar tota la convocatòria de l’any 2012 arreglada,
crec que és una reflexió que, amb independència de si es
canvien o no els termes en els quals està plantejada, és una
reflexió de futur que es fa al Govern. No sé si el que es pretén
és una anulAlació completa amb totes les conseqüències que això
reportaria. 

En qualsevol cas, ja dic, nosaltres donarem suport al
contingut, al que entenem que pretén. 

Certament també -només alguna precisió- és evident que
s’ha de tenir en compte l’existència d’aquesta esmena a aquesta
figura de dret civil menorquí, i per tant l’ha de tenir molt present
a les convocatòries el Govern, però tampoc no ho faria amb un
plantejament que les societats agràries de transformació siguin
una figura mallorquina respecte d’una altra de menorquina. Una
societat agrària de transformació és la figura general, és la
convocatòria general que té tothom, i no és que sigui una
perversió ni una maldat dels mallorquins que haguem establert
aquesta figura, perquè és l’ordinària. Que hem de saber i hem de
tenir present que existeix la figura de societat agrària rural...,
perdonau, menorquina, com una figura de mitgeria però amb les
seves peculiaritats i per tant com a societat, i que en aquest tipus
de convocatòries, en aquest com en altres que puguin ser
anàlogues, doncs no es pot ignorar perquè si no -hi estam
d’acord- la conseqüència final és un perjudici i és una situació
de desavantatge per a les explotacions menorquines respecte de
la resta, doncs com que estam d’acord en quina és la
conseqüència, alguna mena de discrepància en l'iter, en com
s’hi arriba o en matisos de l'iter que d’alguna manera mostra
aquesta proposició no de llei, no serà això el que ens aturarà en
el missatge que volem enviar al Govern, i és que efectivament,
com s’apunta en el segon punt, ha de ser molt conscient del
principi d’igualtat i articular-lo de manera eficient, no removent
els obstacles que el puguin impedir i no quedar travat davant
figures jurídiques que d’alguna manera podrien donar una
impressió de neutralitat, però que la conseqüència final fos
discriminatòria. 

Per tant amb aquesta intenció i amb aquesta idea, tenint en
compte que evidentment una societat agrària de transformació
no és un negoci ni una personalitat de..., com el que és una
societat rural menorquina, no és el mateix, però creim que com
s’ha apuntat, i coincidim plenament amb el que deia el Sr. Pons,
per l’objectiu de la subvenció haguessin pogut quedar
equiparades. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. I ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Assumpció Pons per un temps de
deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, els
objectius de la convocatòria que ha motivat aquesta proposició
no de llei del Grup Socialista són, tal i com estableix la
resolució del president del FOGAIBA, primerament fomentar
l’associacionisme agrari amb l’adquisició de maquinària i
equips per al seu ús en comú; després, la introducció de
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maquinària i equips per racionalitzar els recursos, i finalment
fomentar l’estalvi energètic. Es convoca anualment amb fons
aportats i finançats integrats pel Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient. 

També cal tenir en compte, en el moment de fer-ne una
valoració, que està regulada per la normativa que fixa aquest
ministeri i que vol facilitar la compra de maquinària i nova
tecnologia que pugui ser emprada pels pagesos. 

Per tant els criteris que regulen aquestes ajudes lògicament
prioritzen les agrupacions d’agricultors, és a dir, bé cooperatives
o bé societats agràries de transformació. Són entitats, en els dos
casos, formades per grups de més o manco nombrosos pagesos
i ramaders. 

La redacció d’aquesta proposició no de llei, així com les
propostes de resolució que incorpora, posen de manifest que el
Grup Socialista no ha entès ni els objectius ni els criteris
d’aquesta convocatòria, i per tant s’equivoca. La SRM, societat
rural menorquina o mitgeria, unitat agropecuària per a
l’explotació del camp i vigent avui a Menorca, ve recollida a la
Compilació de Dret Civil de Balears, no és en cap cas una
agrupació de pagesos. Tal com explica el llibre segon d’aquesta
compilació, que regula les disposicions aplicables a l’illa de
Menorca, el sistema d’amitges o societat rural menorquina és
una unitat pactada entre un soci titular de la finca, del lloc, i un
únic soci cultivador, el pagès, i és una societat regida per usos
i costums que s’apliquen segons contracte. Per tant no és
possible posar a un mateix nivell una societat rural menorquina
com són una cooperativa o una SAT, i el motiu és clar: a la
mitgeria menorquina hi ha, com he dit, un únic pagès titular;
aquest pot ser beneficiari de les ajudes que regula aquesta
resolució de fons de garantia agrària i pesquera de Balears.

D’acceptar la interpretació i les propostes que presenta
vulneraríem l’esperit i el contingut del Reial Decret 456/2010,
que regula les ajudes per a la promoció de noves tecnologies en
maquinària i equips agraris. Volem entendre que aquesta
proposició no de llei és fruit de l’error, perquè una SRM, amb
un sol pagès, no pot ser equiparada a una societat agrària de
transformació o a una cooperativa. No podem caure en la
demagògia ni confondre l’opinió pública. 

El Partit Popular està al costat dels pagesos, els escolta i
entén la seva problemàtica. Hem de recordar que és aquest
govern que ha recuperat la Conselleria d’Agricultura que
l’anterior govern del pacte va suprimir. No pot donar a entendre
que el Partit Popular està en contra de la SRM, quan
precisament els que més l’han qüestionada no són precisament
els diputats del Grup Popular. En canvi a moltes altres
convocatòries i resolucions la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori ha tingut i té molt en compte la realitat i la
importància que té el sistema d’amitges per al camp de
Menorca. Així, per exemple, és molt present a l’hora de redactar
la que serà la primera llei agrària de les Illes Balears; el
conseller Company informà ahir les organitzacions
professionals i cooperatives del sector agrícola ramader de
Menorca de l’inici d’un procés d’elaboració d’aquesta llei; a la
vegada va convidar totes aquestes entitats i també associacions
a participar en la redacció d’aquesta llei, de la qual està previst
comptar amb un primer esborrany en un termini de tres mesos.

Aquesta normativa autonòmica que vol regular l’agricultura,
les activitats complementàries i també la política
agroalimentària en el marc de la PAC, parteix del fet que a
Menorca la societat rural menorquina és una fórmula plenament
vigent. Serà més o serà menys encertada, però està vigent, i com
a realitat específica del camp menorquí requereix ser protegida
i ajudada. Però no podem caure en l’error d’equiparar aquest
sistema d’explotació amb altres iniciatives i fórmules que tenen
com a base el cooperativisme o bé la unió de diferents pagesos.
No és, Sr. Pons, aquesta resolució del FOGAIBA el marc
adequat per denunciar perjudicis i desigualtats d’oportunitats,
que no existeixen perquè la Conselleria d’Agricultura coneix
perfectament i té ben present com funcionen les societats rurals
menorquines. 

I finalment, per acabar, he de manifestar-li que votarem en
contra d’aquesta proposició no de llei perquè entra en evident
contradicció amb l’objectiu de les ajudes que regula la resolució
de FOGAIBA de dia 28 de juny del 2012.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? 

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que hem de cercar i hi
ha d’haver la màxima sensibilitat a l’hora d’establir tot el que
són línies d’ajudes en aquests moments, ara més que mai, i en
el sector primari, que és dels pocs llocs on aquestes hi són, més
que mai. Parlam de quantitats que són molt ajustades, 57.000
euros amb possibilitats d’ampliació, però que són molt
ajustades. I en aquest sentit, quan veus que hi ha algunes
discriminacions quant al que representa la possibilitat d’accedir
a aquestes ajudes, idò es fa més necessari que mai trobar els
arguments que permetin justificar aquesta discriminació.

El Partit Popular he entès que la justificació principal que
feia era que el que cercam és afavorir al màxim
l’associacionisme, i a partir de... Jo he entès açò, és a dir,
l’argument bàsic que ha emprat vostè ha estat..., és a dir, com
que afavorim al màxim el fet -i ha emprat aquesta paraula- de
fomentar l’associacionisme, a partir d’aquí puntuam d’una
manera diferent una respecte de l’altra. Home, si açò és així i
aquest és el principal argument, el que no s’explica és que les
societats cooperatives tenguin menor puntuació que la que té en
aquest cas la SAT, perquè açò tampoc no acaba d’encaixar, i en
aquest sentit, per tant, el que nosaltres demanam és que trobem
en aquest aspecte la màxima sensibilitat.
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Me’n vaig directament a puntuació addicional de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, C, d’acord?, estem en
el setè punt C, puntuació addicional de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. C2, pel tipus de beneficiari, màxim 2 punts;
les SAT tindran 2 punts, les cooperatives en tindran 1 i les SRM
cap. Home, si feim el discurs d’afavorir al màxim
l’associacionisme, el que no acabes d’entendre és per què
només hi ha 1 punt a les cooperatives i n’hi ha 2 a les SAT. I en
aquest sentit alguna cosa trastoca, i més quan sents aquesta
reflexió que en aquest sentit feia el Partit Popular: no hi ha
ganes d’agreujar absolutament en res.

57.000 euros -insistesc- és poca quantitat, però sí que és
important que hi hagi la capacitat de poder explicar d’una
manera encertada per què s’afavoreix una realitat i per què se
n’afavoreix una altra, i més quan hem vist, i n’estic convençut
que el Partit Popular a Menorca ho haurà vist, idò quan hi ha
aquest tipus i els pagesos de Menorca llegeixen aquests tipus de
convocatòries, en absolut no les entenen perquè no tracten ni
afavoreixen problemàtiques que són les mateixes i és que quan
tens una necessitat de maquinària, d’un tractor, d’una
plataforma, del que pugui ser, idò hi hagi o no hi hagi els
recursos d’ajuda del govern autonòmic als diferents pagesos
independentment del tipus de societat que tenguin, si del que es
tracta és de tenir cadascun d’ells els mateixos problemes. 

Ens semblava que era un plantejament que fèiem en un to -
insistesc- absolutament constructiu. Ha passat -com molt bé
deia el Sr. Alorda- efectivament aquesta resolució, aquesta
convocatòria està ja resolta i tot i, per tant, el primer punt ha
decaigut.

El segon, que és un punt absolutament de principis,
absolutament de principis, hauríem de demanar al govern
autonòmic que els tengui molt presents, que no els deixi de
banda i que cada vegada que tregui futures convocatòries tengui
present aquesta realitat perquè, si no, l’únic que fa és generar
dubtes i per tant, tensions innecessàries a espais on ja de per si
les dificultats són prou elevades. 

En qualsevol cas, evidentment ens reafirmam en el
plantejament que feim i creim que és una llàstima que al segon
punt el Partit Popular ni tan sols estigui disposat a donar-li
suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. 

Passam idò a la votació de la Proposició no de llei 7341/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

II.3) Proposició no de llei RGE núm. 8060/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
objectius i programes d'actuació del Servei d'Inspecció
Laboral a les Illes Balears.

Per a la defensa de la tercera de les proposicions no de llei,
RGE núm. 8060/12, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a objectius i programes d’actuació del Servei
d’Inspecció Laboral de les Illes Balears, intervé l’Hble. Sra.
Joana Barceló, com sap, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Senyors diputats, senyores
diputades, bàsicament aquesta proposta que també es va
presentar el mes de setembre en el marc d’una situació laboral
molt complicada i a més a més dins aquest marc d’una situació
laboral complicada els problemes es multipliquen. 

Ho vèiem a finals d’estiu a través dels mitjans de
comunicació, varen anar sorgint diferents escàndols -i a més ho
hauríem de dir així de clar- entorn al que han estat i patit de
greus irregularitats en la contractació laboral a la nostra
comunitat autònoma: abús de becaris, abús entorn al que és la
contractació parcial amb excés de realització d’hores, diferents
i múltiples formes -com dèiem- d’irregularitats en la
contractació que arriben a produir una sobre explotació dura
dels treballadors en uns moments difícils laboralment, però que
tenen uns durs efectes no només damunt els treballadors, per
abús d’horari, sinó a més a més en els efectes que tenen damunt
les prestacions i subsidis futurs i també pels efectes que té de
dificultar nova contractació que hauria de ser el mecanisme
ordinari per fer front a aquestes puntes que tenim d’increment
de contractació i, per tant, de possibilitat d’ocupar llocs de feina.

Davant d’aquesta situació, sí vàrem demanar i vàrem
presentar aquesta proposta en dos punt. El primer, evidentment,
l’hem de retirar perquè és on demanàvem que el Govern de la
comunitat autònoma convoqués la Comissió Consultiva
Tripartita de la Inspecció de Treball que és la que coordina el
treball entorn a la inspecció laboral a la nostra comunitat, que
defineix objectius, programes d’actuació, així com fa el
seguiment de tot el que és aquesta tasca compartida Govern-
Administració de l’Estat.

Mantenim, però, el segon punt perquè el segon punt és
solAlicitar la compareixença del vicepresident d’Economia en
aquesta comissió, al Parlament de les Illes Balears, per donar
compte dels acords en el si d’aquesta comissió consultiva
tripartita en relació amb dues coses: la primera, la relació
d’objectius i programes d’actuació per la inspecció laboral de la
nostra comunitat per al 2013; i així també que informi, que seria
el segon punt, sobre el resultat, els objectius i programes
d’actuació corresponents a l’exercici 2012.

És a dir, som conscients i volem emmarcar aquesta
compareixença, aquesta solAlicitud de compareixença en el marc
de les responsabilitats i les competències que té el Govern de la
comunitat autònoma en l’àmbit de la inspecció laboral i
fonamentalment va lligat a dos elements: la salut laboral, però
també tot el que fa referència als temes de la contractació, la
contractació que implica llocs de feina, precarietat laboral,
contractes de formació, becaris, és a dir, tots aquests elements
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que aquest estiu han patit dins la nostra comunitat i que han
sorgit a llum pública més per la denúncia dels treballadors que
no pels programes de treball de la mateixa inspecció laboral.

Per tant, en aquest sentit era important la convocatòria de la
comissió, feta aquesta convocatòria de la comissió poder
debatre o poder explicar, el poder escoltar per part del Govern
de les Illes Balears -repetim- aquests objectius de cara a l’any
que ve i també la valoració de la feina feta dins l’any 2012.

Ho deim a més a més i justificam aquesta necessitat perquè
aquesta situació de dificultats i de crisi econòmica i, per tant,
laboral que vivim, dóna lloc a guanyar competitivitat
fonamentalment a la nostra comunitat a partir de la rebaixa de
costs laborals i això, lligat a la reforma laboral que possibilita
i per tant, incentiva la contractació parcial front al que és la
contractació a temps total, és a dir, la contractació parcial
perquè permet sumar-li la realització d’hores extraordinàries, fa
molt difícil el control entorn a evitar els abusos de sobre
explotació a allò que fa referència als treballadors, sobretot i
repetim, lligats a una economia amb una gran i marcada
estacionalitat.

Per tant i així ho veim, l’any 2012, i aquesta és la darrera
remarca de la qual voldríem deixar  constància, veim d’una
manera molt clara els efectes d’aquesta reforma laboral quan
ens trobam que a l’any 2012 la destrucció d’ocupació s’ha
concentrat fonamentalment en les relacions laborals de jornada
completa, tant de tipus indefinit com temporal, i les afiliacions,
per tant, a temps complet s’han eliminat en un saldo net d’una
mitjana anual de 12.400 llocs de feina front a un creixement
dels llocs de feina de jornada parcial.

Aquesta és la gran dualitat que tenim. És a dir, es redueixen
i cau d’una manera molt important tot el que és la jornada a
temps complet front a la jornada parcial. Si, a la jornada parcial
-repetim-, li possibilitam poder fer hores extres, les dificultats
de la inspecció i l’abús que es poden produir arran d’aquesta
normativa, tenim damunt la taula un problema, un problema que
va lligat, repetim, a una sobreexplotació de les persones, dels
treballadors, que té un efectes damunt subsidis i prestacions i
alhora dificulta que més gent entri al mercat laboral, cosa
indispensable per anar avançant en ocupació.

Per tant, el tema de la contractació és un tema important a
treballar des de la inspecció amb objectius concrets i intentant
evitar que en ple segle XXI no sigui noticia en la nostra
comunitat escàndols com els que hem viscut dins aquest any
2012, lligats a becaris amb unes condicions d’explotació
vertaderament duríssimes. Per tant, en aquest sentit estaria bé
que no només sorgissin a la llum pública per la denúncia dels
mateixos treballadors, sinó sobretot per aquesta responsabilitat
del govern autonòmic de lluitar contra l’abús laboral i lluitar a
favor dels drets dels treballadors a la nostra comunitat
autònoma.

Per acabar, insistim que és important poder fer aquest debat
en aquest parlament i per tant, demanam la compareixença del
vicepresident a fi d’explicar aquests objectius per a l’any que ve
i els resultats de la feina de l’any 2012.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Ara pel torn de fixació de posicions
per part del Grup PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, Sr. Alorda, té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Vull anunciar el vot favorable a
aquesta proposició no de llei per la qual saludam i felicitam al
Grup Parlamentari Socialista perquè certament ha estat
vergonyós el que ha transcendit, el que hem pogut saber dels
escàndols que s’estan destapant per part de la inspecció i per
denúncies prèvies respecte a aquests abusos, jo no diria de
becaris, sinó de falsos becaris perquè al final tot és una pura
entelèquia el que sembla que s’aguanta amb pura... en fi, no té
substància, s’aguanta com l’emblanquinat, com aquestes
mateixes pràctiques sobre la contractació parcial que si és
contractació parcial, doncs és contractació parcial, però que no
sigui una manera de fugir de la contractació fixa si al final del
que es tracta realment només és d’eludir la protecció del
treballador amb totes pràctiques d’explotació, que algunes
freguen l’esclavatge en ple segle XXI i davant les quals cal una
reacció immediata de tot ordre. La primera, naturalment la
jurídica, s’està tramitant, però que en voldríem saber..., i crec
que seria positiu que el vicepresident ens apuntàs quants de
casos hi ha, en quina situació es troben, com fa comptes
reaccionar no per a l’any que ve, sinó per a enguany, perquè
parlam de 2013, que hi hagi aquest acompanyament per part de
tot el Parlament i dels grups parlamentaris amb les iniciatives
que puguin ser de caràcter... que tenguin algun caràcter
impopular, cosa que vull entendre que no el té, sinó que tothom
ha d’estar molt sensible a garantir els drets dels treballadors i
que no es malbarati també o no es perverteixi el sistema laboral,
perquè això té conseqüències evidentment per als explotats i per
a tot el conjunt de la població, com s’apuntava, com un element
que dificulta, per no dir que talla directament, és un tallafoc per
a la penetració dins els llocs de feina de nova població activa i
crea ja un engranatges perversos que són molt negatius i que
després es poden estructuralitzar i anar creant una economia que
ja que en depèn s’hi asseu i gairebé ho necessita, després
l’Administració no hi reacciona perquè es basava el creixement
o s’està basant una economia en una situació d’injustícia i
d’explotació absolutament intolerable.

Si a això sumam que tot l’entorn està produint permetre
l’acumulació de riquesa per a determinats tipus de... dels que
estan dalt de tot del triangle a base d’empobrir la part mitjana i
ja diria que d’enterrar la que ha quedat a la base d’aquesta
piràmide, la veritat és que la reacció ha de ser de tot ordre i a
tots els nivells, un d’ells, indiscutiblement, indefugiblement, ha
de ser aquest que s’apunta.
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Al final quedam bàsicament en una compareixença. Crec
que del que es tractarà només és que en puguem parlar, crec que
ens hauríem d’avesar més també al segon nivell, a poder-ne
parlar obertament amb la gent que fa el treball de camp.
Evidentment, quan hi ha un contingut de l’Administració
Perifèrica o de la Delegació del Govern també que fos més
habitual aquesta colAlaboració d’informació i de reacció,
respecte de totes les iniciatives que es prenguin en un tema tan
sensible i del calat que planteja aquesta proposició no de llei,
però serà un molt bon inici d’aquesta tasca que sigui tractat per
part d’aquesta comissió amb la presència del vicepresident.

I dit això també, fins i tot, arribar a les darreres
conseqüències, es a dir, ja dic que la primera és la jurídica, però
al final totes han de transcendir, tota la informació, hi ha
d’haver els costs que calguin de totes les indemnitzacions i de
totes les compensacions que calguin, però també la reacció
social no es pot premiar i no es pot posar damunt un pedestal ni
damunt una vitrina gent que, d’una manera o altra, practica o
consent pràctiques laborals nefastes com les que han anat
sortint.

Per tant, sense predeterminar l’autoria i per tant, la
culpabilitat i la... quina és la responsabilitat de cada fragment,
de cada nivell de la gestió d’aquests afers, crec que no ens ha
d’aturar cap mena de tallafoc. S’ha d’arribar fins al fons i s’han
depurar totes les responsabilitats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sr. Mercadal per un temps de deu
minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, la proposició no de llei
que presenta avui el Partit Socialista, com ja s’ha anunciat per
part de la seva portaveu, ha quedat una miqueta obsoleta. La
data de registre de la proposició és de 18 d’octubre del 2012 i en
el cos de l’escrit se solAlicitava que es convoqui la Comissió
Consultiva Tripartita de la Inspecció de Treball per tal de definir
objectius i programes d’actuació, així com rebre informació del
seu seguiment.

Resulta que, una vegada presentada aquesta proposició no de
llei, la comissió consultiva es va reunir en data 30 d’octubre del
2012, és a dir, pocs dies després de la presentació de la
proposició que avui debatem, es va reunir la comissió i per tant,
aquest punt com ja s’ha anunciat s’ha retirat perquè queda
totalment obsolet. 

En el si de la comissió es varen tractar les actuacions duites
a terme dins l’any 2012 i es varen posar unes fites importants
per a l’any 2013. Crec que tots els grups avui aquí representats
podem compartir que la prevenció de riscs laborals, així com
l’activitat inspectora, és del tot molt important. El frau a la
Seguretat Social i al sistema és un forat que tots hem d’intentar
lluitar al màxim.

Aquesta coordinació de la Comissió Consultiva Tripartita de
la Inspecció de Treball és fonamental per descobrir les bosses
d’aquest frau laboral a fi que tothom pugui complir la legalitat
i que no hi hagi aprofitament de determinades circumstàncies.

És evident que el descens de l’activitat a la construcció ha
fet també que els accidents laborals hagin baixat també bastant,
però la feina duita a terme en el si de la comissió i pels
inspectors resulta imprescindible per posar tota la cura possible
en aquesta qüestió.

Per això, les dades que es desprenen de l’informe de la
Inspecció de Treball són contundents. Pel que fa a les matèries
competència de la comunitat autònoma s’han efectuat 2.875
inspeccions, s’han registrat 10.298 actuacions on s’han detectat
352 infraccions amb propostes de sanció per un import de
2.321.828 euros i 2.755 treballadors afectats. S’han efectuat,
així mateix, 87 inspeccions a obres de construcció, 56 a Eivissa,
676 a Mallorca i 55 a Menorca.

A la investigació d’accidents laborals, greus i mortals, s’han
realitzat 107 inspeccions i 499 actuacions. 

Pel que fa a l’altra competència... per l’altra matèria que
també és competència de la nostra comunitat autònoma, el
treball i les relacions laborals, s’han efectuat 2.326 inspeccions
en les quals s’han registrat 4.274 actuacions inspectores i s’han
detectat 97 infraccions amb proposta de sanció per import de
500.000,83 euros i 4.422 treballadors afectats.

Aquí hauríem de destacar que el control de la contractació
irregular ha estat molt important i s’han transformat en
indefinits 1.179 contractes que eren temporals. Així mateix,
també s’han informat 511 expedients de regulació d’ocupació.

Totes aquestes dades que don estan penjades a internet i es
poden obtenir, vull dir, són dades que es demanen a la
proposició no de llei, a la compareixença del vicepresident, però
són dades que es desprenen dels informes que ja s’han penjat a
les web del ministeri i de la Direcció General de la Seguretat
Social. 

Però si hi ha una dada que és transcendent és que l’any 2012
han aflorat 1.804 llocs de feina i s’ha incrementat un 14,4% el
resultat d’aquests llocs de feina que han aflorat respecte de l’any
2011. També s’ha superat la mitjana nacional que és del 12%.

Nosaltres pensam que està bé que es recapti la
compareixença del vicepresident per venir a la comissió ha
donar explicacions de tota la feina que es fa a la comissió
consultiva tripartita a la Inspecció de Treball i que es facin totes
les justificacions i totes les explicacions que siguin adients, però
també pensam que quan la proposició que avui es presenta ha
quedat obsoleta perquè el primer punt, que era realment
l’interessant, que era que es convocàs la comissió de seguiment
ja s’ha complit i aprofitar la proposició no de llei per continuar
amb la recaptació de la presència del vicepresident, doncs
trobam que no és el sistema que toca perquè hi ha un
procediment dins el funcionament del Parlament que és
demanar la compareixença del vicepresident. Vull dir, si hem de
demanar la compareixença a través d’una proposició no de llei
doncs pensam que no és el més adequat, sobretot quan es fa la
feina dins la comissió que toca, quan es fa una bona feina, amb
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les dades que he donat pensam nosaltres que es fa una feina
excelAlent i la coordinació entre les diferents administracions
que formen part de la comissió doncs així ho reflecteixen. 

Però, a més, s’han marcat ja també uns objectius dins
aquesta comissió per a l’any 2013 que preveuen una sèrie
d’actuacions, nombroses actuacions, en la prevenció del risc
laboral, les condicions de la seguretat social en el treball, la
gestió en la prevenció, investigacions d’accidents laborals,
investigació en les malalties professionals i així com a treball i
les relacions laborals també en la contractació, en les condicions
de feina, en la igualtat efectiva entre homes i dones i en les
ajudes per al foment de la feina que siguin alienes a la Seguretat
Social.

Hi ha pràcticament més de quatre mil actuacions previstes
per a l’any 2013 dins cada un dels seus subgrups per raons de
feina. Nosaltres anunciam el nostre vot en contra de la
recaptació de la presència del vicepresident perquè pensam que
hi ha un altre sistema per demanar la compareixença del
vicepresident.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. Supòs que vol fer ús de la paraula el
grup proposant, Sra. Barceló, té cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. La veritat és que agraesc el suport del Grup
Més per Mallorca, però evidentment lament profundament el
desacord per part del Partit Popular. Evidentment que hi ha un
instrument per demanar una compareixença, que ho haurem de
fer, però també és possible demanar una compareixença a través
d’una proposició no de llei. És reglamentàriament impecable.
Sobretot es fa en uns moments -repetim- el mes d’octubre on
havien sortit i sortien escàndols a nivell de condicions laborals
que havien passat a la nostra comunitat autònoma i ningú del
Govern no havia obert la boca, ni tan sols s’havia convocat la
comissió mixta. És a partir de la petició d’aquest grup, de la
petició fonamentalment dels sindicats que, a més, a partir d’aquí
el Govern convoca la comissió tripartita. I és a partir d’aquí, per
tant, quan s’arriben als acords d’objectius per a l’any que ve i es
ret comptes, dins el marc d’aquesta comissió, pel que fa
referència a la feina feta l’any 2012. Però ni una paraula per part
del Govern al voltant de les condicions abusives que hem viscut
aquest estiu de l’explotació laboral, ni una paraula. 

A nivell d’estadístiques avui matí, penjades a la pàgina web,
hi ha resultats de l’any 2010 i de l’any 2011, no hi són els de
l’any 2012, no hi són, no hi són, avui matí. Per tant, és lògic, és
coherent que vengui el vicepresident i plantegi i expliqui quins
són els seus compromisos, no només en salut laboral sinó
sobretot i també en contractació, veure a quina mida d’empreses
es va, anam a les petites?, a les grosses?, per sectors?, quins
objectius ens plantejam de dificultats que té la contractació
temporal?, quin és l’abús i quines mesures es plantejaran davant
l’abús dels falsos becaris?

De tot això, el Govern, que té una responsabilitat directa en
control de la contractació, n’ha de retre comptes. Evidentment
demanarem la compareixença, però la veritat és que és bastant
trist que el grup que li dóna suport no assumeixi avui demanar
que aquest debat i aquestes explicacions sobre les condicions
laborals dels treballadors d’aquesta terra no s’expliquin ni es
puguin debatre. Però, què és açò?, no els interessem les
condicions en què fan feina la gent?, no s’adonen de les dades
de la destrucció de l’ocupació que feim fonamentalment de
temps complet? Que s’incrementen, malgrat s’incrementin els
nombres de contractes reconvertits, s’incrementa el triple tot el
que suposa la contractació a temps parcial i això té uns efectes
que ja patim de reducció de prestacions i subsidis en aquesta
comunitat autònoma. Tercer mes consecutiu on baixen els
subsidis a Balears. 

Per tant, en aquest sentit i l’aturada que fa de nova
contractació creim que és de màxim interès, de màxima prioritat
i no només els nombres, els objectius, la política i sobretot els
objectius polítics per combatre l’explotació dels treballadors
d’aquesta terra. Per tant, nosaltres insistirem, demanarem la
compareixença, esperem que el vicepresident comparegui, i -
repetim- no és de rebut ni el silenci en el seu moment del
Govern davant l’explotació laboral ni és de rebut avui que el
Partit Popular simplement es dediqui a citar unes xifres que no
estan penjades en aquest moment a la informació del Govern i
que negui que sigui el Govern que expliqui els objectius i els
puguem debatre a nivell polític per millorar les condicions
laborals dels treballadors. Per tant, ho lamentam, ho lamentam
profundament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 8060/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei. 

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



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


