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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui. En primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President. Conxa Obrador substitueix Marc Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Lluís Maicas.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Margalida Prohens, Llorenç Galmés.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò l’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en
el debat i votació de les següents proposicions no de llei: núm.
8107/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista i relativa
a suport al petit i mitjà comerç; i RGE núm. 9445/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, igualment, relativa
a la continuïtat del Cercle de Recerca Econòmica.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8107/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport al petit
i mitjà comerç.

Per a la defensa de la primera de les proposicions no de llei,
RGE núm. 8107/12, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista i relativa al suport al petit i mitjà comerç, intervé
l’Hble. Diputada Sra. Pilar Sansó, com vostè sap per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Davant la
disminució de la demanda i de l’activitat comercial ens trobam
amb una situació en què disminueix el nombre d’empreses i de
locals comercials, així com l’ocupació mitjana en el sector.

En termes d’ocupació, que és el que més preocupa la
ciutadania, ens trobam que entre el 2007 i el 2012 l’ocupació en
aquest sector ha davallat un 8,42%, i pel que fa al volum de
vendes han disminuït un 18,8%. Aquesta situació fa que les
persones del món del comerç en particular i de la ciutadania
hagin perdut la confiança en la recuperació econòmica, i a sobre
amb les darreres actuacions del govern del Partit Popular, tant
el de l’Estat com el de les Illes Balears, en contra del sector
comercial.

Consideram necessari intentar mantenir l’equilibri existent
fins ara entre el petit i mitjà comerç, tan característic a les
nostres illes, i els grans distribuïdors comercials existents. Així
mateix hem de ser capaços de trobar un model de convivència
amb horaris que satisfacin tant treballadors com grans
empresaris i petits empresaris i consumidors. 

La ja antiga llei del comerç de les Illes Balears, aprovada
amb el consens del sector i dels diferents grups polítics els anys
2008-2009, era el pla del qual se sustentava un marc de
relacions, ajustant-se a les preferències i necessitats de les
empreses que es dediquen al comerç i a la menuda, i també dels
ciutadans, que són els consumidors dels productes que
comercialitzen.

La legislació autonòmica ordenava equilibradament els
interessos de totes les parts i era àmpliament acceptada, ja que
beneficiava tothom sense perjudicar ningú. Davant la situació
econòmica que vivim a les nostres illes i tenint en compte que
la petita i mitjana empresa des de fa segles ha estat impulsora
d’un creixement productiu i generadora de treball estable, això
fa que considerem inacceptables les mesures preses tant pel
Govern d’Espanya com pel Govern de les Illes Balears en
aquesta matèria. Consideram que són un atemptat al sector
comercial tant el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de
la competitivitat, com les mesures anunciades des del Govern de
les Illes Balears en aquesta matèria, que varen dur a la
modificació de la Llei del comerç amb la Llei 11/2012 aprovada
en aquest parlament amb els vots a favor del Partit Popular
aquest passat novembre.

Per això, tal com han fet altres comunitats autònomes, com
per exemple Andalusia, els governs s’han posat al costat dels
sectors afectats i de la ciutadania, i en el cas d’Andalusia, com
he dit, han fet una declaració conjunta el Govern, les
confederacions empresarials, els sindicats i els consumidors, en
contra de la liberalització comercial aprovada pel Govern
central, i alhora es va interposar un recurs davant el Tribunal
Constitucional perquè consideraven que els articles 27 i 28
d’aquest reial decret llei de 13 de juliol vulneren i deixen sense
competències autonòmiques d’horaris, rebaixes i ordenació del
comerç minorista, i alhora suposen un perjudici per a les petites
i mitjanes empreses comercials.

Però hi ha governs i governs; uns escolten les persones i els
sectors afectats, i altres que governen en contra de tothom. Des
del Grup Parlamentari Socialista pensam que aquestes mesures
liberalitzadores, en lloc de produir l’efecte que s’hi indiquen,
provocaran l’efecte contrari i, alhora, a més de rompre
l’equilibri de la planta comercial arrelada en el nostre territori,
destruirà el teixit empresarial existent, malmetrà la
competència, perjudicarà la competitivitat de les empreses,
provocarà més atur i no garantirà cap mena de seguretat
jurídica. 
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Per això des del Grup Parlamentari Socialista presentam la
següent proposició no de llei: El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a interposar un recurs davant
el Tribunal Constitucional contra el Reial Decret Llei 20/2012,
de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, atès que
consideram que vulnera les competències en matèria de comerç
interior que estableix l’article 30.42 del nostre Estatut
d’Autonomia, i trastoca el principi autonòmic establert en el
marc constitucional.

Dos: El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar amb els consells insulars la redacció de
cada un dels plans directors comercials insulars per tal d’evitar
una allau de grans superfícies comercials a les perifèries de les
ciutats. I tres: El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a restablir les bones relacions mantingudes
sempre entre els representants del sector comercial i, alhora,
desenvolupar un pla de promoció comercial d’ampli abast, amb
l’horitzó a l’any 2017, amb la participació de les associacions
empresarials i els sindicats més representatius, i desplegar de
manera concertada la implantació dels seus objectius. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. I ara, per al torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Més, Sr. Barceló té vostè la
paraula, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc volem manifestar el
nostre suport a aquesta proposta del Grup Parlamentari
Socialista. Hem de recordar que el grup, que en aquells
moments era PSM-Iniciativaverds-Entesa, ja va presentar una
proposta similar fa una sèrie de mesos en suport al petit i mitjà
comerç, i en aquells moments el Grup Popular, tot i que de
paraula diu que dóna suport al petit i mitjà comerç, no va donar
suport a aquesta proposta. Esperem que avui canviï l’actitud,
sobretot perquè vull recordar una qüestió que està passant en
aquests moments. En aquest moment totes les patronals del
comerç, tant PIMECO com AFEDECO, s’ha manifestat en
contra de la política del Govern de manera unànime. Hi ha
hagut, per tant, un clam dels sectors empresarials que
representen el petit i mitjà comerç en contra de les polítiques
que s’estan duent a terme en aquests moments.

Per una banda són polítiques, tant a nivell estatal com la
seva translació a nivell de les Illes Balears, que estan afavorint
bàsicament els grans operadors, les grans empreses. No són
polítiques, per tant, que afavoreixin el petit i mitjà comerç.
L’ampliació d’horaris d’obertura, la facilitat per a l’obertura de
grans superfícies, l’ampliació dels festius, tot això, juntament
amb la baixada del consum per la crisi i l’increment dels
imposts que han duit els diferents governs, està provocant una
greu crisi en aquest teixit comercial, un teixit comercial que a
les Illes Balears sempre ha estat un dels puntals de la nostra
economia; juntament amb el turisme i la construcció l’altre gran
sector sempre ha estat el sector comercial, sector comercial que,
a més, bona part dels seus treballadors i treballadores és gent
fixa per a tot l’any; estam parlant d’un colAlectiu
aproximadament de 40.000 treballadors, i en aquests moments

està, en paraules de la mateixa patronal, tocat de mort. Insistesc,
són paraules de la mateixa patronal, no les diu aquest portaveu.

Hem vist com altres comunitats autònomes, davant aquesta
ofensiva estatal, Catalunya, Andalusia, Extremadura, de
diversos colors polítics, per tant, han optat, per una banda, per
redactar la seva pròpia normativa per fer front a les normatives
neoliberalitzadores del Govern central i, per altra banda, hi ha
hagut posicionaments polítics favorables al petit i mitjà comerç
i fins i tot alguna ha arribat a presentar el recurs corresponent
davant el Tribunal Constitucional per invasió de les
competències de comerç, les competències autonòmiques. 

El Govern de les Illes Balears no només no s’ha plantejat en
cap moment defensar aquestes competències, no només no ha
fet ni tan sols un pronunciament polític en aquest sentit, molt
manco presentar o plantejar-se aquest recurs contenciós, que
altres vegades o en altres ocasions altres governs sí que havien
fet en defensa de les competències, independentment del color
polític que fos, independentment del color polític que fos. Ens
pareix molt greu que perquè el Govern de les Illes Balears sigui
del Partit Popular i el Govern central sigui del Partit Popular no
es defensin les competències autonòmiques. Però, com deia, no
només no han fet cap actuació en defensa d’aquestes
competències sinó que s’han apuntat de manera entusiasta i
absolutament favorable a aquests canvis normatius que
afavoreixen les grans empreses. 

És una actitud, per tant, entusiasta del Govern de les Illes
Balears en relació amb aquesta política neoliberalitzadora i que
està provocant un greu desequilibri econòmic. És evident que
els consumidors han de poder triar qualsevol tipus de comerç,
també els grans comerços, també els grans comerços, però si
feim una normativa desequilibrada que acaba afavorint sobretot
els grans és la mort per al petit, amb la qual cosa qui també hi
surt perjudicat, hi surt perdent, no només és aquest sector
empresarial que dóna feina sinó també el consumidor, que no
podrà optar, no podrà triar entre les diferents ofertes de comerç.

Per tots aquests motius, per tant, consideram que el Govern
de les Illes Balears hauria de tenir una actitud favorable a aquest
sector empresarial, i per descomptat favorable també a la
defensa de les competències pròpies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
les petites i mitjanes empreses són la primera i principal font de
creació de llocs de feina i creixement de l’economia productiva
a les Balears. Aquest fet motiva la necessitat d’establir, tal i
com ja preveu el Pla d’equilibri econòmic, uns plans d’actuació
dirigits a potenciar les iniciatives empresarials, eliminar
obstacles i afavorir la inversió. 
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L’acció del Govern des del primer dia s’ha dirigit a
aconseguir la reactivació econòmica mitjançant la reducció del
dèficit públic, disminuir la despesa a les distintes
administracions, donar seguretat jurídica i més agilitat en tots
els tràmits. Miri si preocupa a aquest govern el petit i mitjà
comerç que tot d’una que el Partit Popular va accedir al Govern
es va impulsar la ja aprovada llei d’emprenedors, Llei 2/2012,
de suport als emprenedors i emprenedores, a la micro, petita i
mitjana empresa. Aquesta llei pretén l’eliminació de taxes
fiscals a aquelles empreses consolidades i que hagin demostrat
en un termini mínim de dos anys que són rendibles. Preveu
també finançament directe a les petites i mitjanes empreses,
incloses les microempreses, a través de l’ISBA, societat de
garantia recíproca, amb la finalitat que els emprenedors que no
comptin amb patrimoni puguin aconseguir un crèdit de cara a
evitar la desaparició d’empreses per falta de finançament.

Un altre capítol important d’aquesta llei és el que fa
referència a la simplificació administrativa, de manera que
s’eliminaran i es reduiran de manera progressiva les càrregues
administratives en la creació d’empreses i es disminuiran les
taxes injustificades o desproporcionades a l’accés i l’exercici de
l’activitat. I també es pretén sensibilitzar i promoure la creació
i consolidació empresarial des de l’escola fins a la universitat,
de manera que el Govern promourà la inclusió de mòduls
pràctics i teòrics amb assignació de crèdits universitaris dirigits
a fomentar la creació d’empreses en tots els graus universitaris.

Aquestes, entre d’altres, són unes de les primeres mesures
que aquest govern creu necessàries per donar confiança i
dinamitzar aquest sector. Amb aquesta llei d’emprenedors el
Govern, a través de la societat de garantia recíproca ISBA, ha
facilitat més de 53 milions de finançació als emprenedors,
micro, petit i mitjà comerç. D’aquests 53 milions més del 20%
s’ha destinat al comerç; també s’ha creat un comitè tècnic
coordinador de les polítiques i dels recursos destinats als
emprenedors i a les PIME. A demanda del sector també s’ha
incrementat el nombre d’inspectors a totes les Illes. S’ha signat
un conveni amb Delegació de Govern de manera que ara es fa
una feina conjunta entre les inspeccions de Treball i les
inspeccions de Comerç. 

El Partit Popular té una manera d’entendre la reactivació
econòmica molt distinta de la que tenien vostès la passada
legislatura. El govern del pacte va ser el que va derogar en el
desembre del 2009 la moratòria. El Govern està aplicant la Llei
de comerç que va heretar del pacte en el que fa referència a la
segona llicència autonòmica per a grans superfícies comercials.
S’ha de respectar la normativa, ja que si no es crea una
inseguretat jurídica.

Quant a l’adaptació del reial decret llei, és una normativa
bàsica i que és d’obligat compliment. L’adaptació que va
realitzar el Govern va ser pensant en el micro, petit i mitjà
comerç. De fet, quant a horaris, hem passat de 72 a 92 hores
setmanals, quan la llei permetia liberalitzar per complet, és a
dir, com a màxim hem fixat el mínim establert. Quant a festius
hem passat de 8 a 10 festius, quan la llei els permetia tots, és a
dir, novament hem fixat com a màxim el mínim que estableix
l’Estat. 

El comerç de les Illes Balears té la sort d’exportar sense
moure’s dels seus locals, ja que venen els seus productes als
turistes que ens visiten. Per això el Govern considera que les
portes han d’estar obertes per a tothom.

Miri, Sra. Sansó, jo venc del sector del petit i mitjà comerç.
Els anys 2008 i 2009 ja començàvem a veure disminuir la feina,
començàvem a tenir problemes de finançament. No vull ni
recordar com es podia obtenir una pòlissa de crèdit en els bancs.
Començàvem dia sí i dia també a rebre notificacions d’empreses
que feien suspensió de pagaments, moltíssimes empreses que no
podien resistir la crisi i que havien de tancar. Aquesta situació
jo no només la vull recriminar al Grup Socialista, el que sí vull
recriminar als polítics que ens governaven la passada legislatura
és que ens volien fer creure que no hi havia cap crisi, que tot
anava bé, en lloc d’assumir les dificultats econòmiques a les
quals ens enfrontàvem i començar a donar qualque solució. En
aquells moments les polítiques que es duien a terme per a aquest
sector molt encertades tampoc no eren, i sortir d’aquesta
situació econòmica tan difícil no ho pot arreglar ni en un any ni
en dos, per desgràcia, cap partit polític.

Per això el Partit Popular ha volgut canviar les polítiques
encaminades a aquest sector. Creim que es fa una política més
encertada, rigorosa, seriosa, que en tot moment ha tengut i
continuarà tenint un diàleg intens amb les distintes patronals.
Coincidirem més o coincidirem manco, però les converses i les
ganes d’acostar postures per part del Govern hi continuar essent.

Quant als tres punts d’aquesta proposició no de llei, en el
primer punt votarem en contra. És una normativa bàsica de
l’Estat i el Govern dóna suport a la unitat de mercat de totes les
comunitats; tots formam part d’Espanya i les lleis per a tots han
de ser iguals. En el segon punt votarem a favor amb un petit
matís: el Govern ja s’ha posat en contacte amb els distints
consells insulars i és de la seva competència. Ha de ser voluntat
dels consells la redacció d’aquests plans directors. Volem deixar
clar que no ha de ser el Govern que ho ha de coordinar. Sempre
que els consells ho vulguin redactar el Govern, tal i com ja els
ho ha comunicat, estarà al seu costat.

I en el tercer punt també votarem a favor. Tal i com ja li he
dit, el diàleg mai no s’ha tancat, sempre ha estat obert
mitjançant reunions, consells assessors, associacions, sindicats,
etc. El Govern ja va posar en marxa en el setembre del 2012 un
projecte per a l’impuls de centres comercials urbans, oberts i per
a la millora competitiva del micro, petit i mitjà comerç a tots els
municipis de les Illes Balears. Aquest projecte es va donar a
conèixer a tots els membres del Consell Assessor del Comerç,
en el qual estan representats consumidors, empresaris, sindicats,
municipis i consells, i es realitzarà un seguiment a través
d’aquest mateix. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Serra. Supòs que vol fer ús per contradiccions
el grup proposant. Sra. Sansó, té vostè cinc minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc vull agrair el
suport de tots els grups. He de dir que m’alegra molt que el
Partit Popular, encara que no hagi aprovat tots els punts, sí que
hagi aprovat dos d’aquests. 

Vull remarcar un comentari que ha fet el Sr. Barceló, que és
vera i el vull reafirmar: que el consumidor ha de poder elegir,
però ha de poder elegir entre totes les diferents opcions, perquè
si s’ofega tant el petit comerç arribarà un moment que el
consumidor només podrà anar a les grans superfícies
comercials, i això no és positiu, ni per a la ciutadania ni per a les
Illes, per suposat.

Pel que fa a la intervenció de la Sra. Serra, ha anomenat
totes les actuacions que fan des del Govern del Partit Popular i
em sembla molt bé que facin actuacions en què donin suport als
emprenedors, a les empreses, a l’activitat empresarial, a
qualsevol activitat productiva de la nostra terra, però he de dir
que la Llei d’emprenedors que es va aprovar en aquest
parlament en tot un seguit de propòsits, no hi ha cap actuació
concreta. És veritat que diuen que donaran finançament, però la
majoria d’empreses, sobretot nous empresaris o joves
empresaris, es queixen que no tenen finançament ni suport de
les administracions ni d’ISBA ni de cap entitat que els financiï.
Després, diuen de la simplificació administrativa, de moment
també tot són intencions, és molt complicat per a qualsevol
persona que vol posar en marxa un negoci.

Sí que els he de felicitar perquè diu que ara fan un programa
de formació per a joves per inculcar l’emprenedoria dins els
estudiants, em sembla perfecte, però el que s’ha d’intentar
solucionar és que no es tanquin cada dia negocis en aquesta
terra, perquè cada dia, cada dia hi ha comerços, sobretot i petites
i mitjanes empreses o micro empresaris que diuen que tanquen.
Segur, segons unes dades de la Fundació La Caixa, d’uns
estudis que fa la Fundació La Caixa, sols hi ha un municipi que
tengui un saldo positiu d’empreses que no tanquin, de comerços
en aquest cas, tots els altres municipis han tancat entre un 0,7%
fins a un 47% d’empreses de comerços que s’han tancat a tots
els municipis de les Illes Balears. Per tant, no pot ser que
estiguem cada dia..., per molt que diguin que se n’obrin de nous,
se’n tanquen molt més d’existents.

Pel que fa a la comunicació i a la interlocució d’idees amb
el sector, permeti’m que discrepi amb vostè. Em sembla molt bé
que hi hagi intencions, que hi hagi diàleg amb les patronals,
però totes es queixen, totes, que el Govern actua unilateralment,
sense escoltar cap dels sectors afectats en les mesures que
prenen. És a dir, prenen unes mesures, ara han creat nous
imposts que afecten com sempre al petit, en aquest cas al sector
de la restauració, l’impost dels envasos, que està totalment
indignadíssim perquè els petits, precisament els petits seran els
que es veuran més afectats, perquè hauran d’augmentar els
preus i al final aquests preus que augmentin repercutirà com
sempre en la ciutadania, en els ciutadans, en els consumidors i
acabam sempre assumint les classes mitjanes i en aquest cas, les

persones més desfavorides acabaran assumint més cost que no
podran pagar.

Per tant, està molt bé que tenguin intenció de dialogar, però
crec que en lloc d’intencions haurien d’actuar, ja, perquè la
situació és molt greu i en el 2013 no hi ha cap previsió que vagi
a millor. Per tant, bé, a pesar d’aquest incís agraesc el suport
que se’ns ha donat a aquests dos punts. També ens sap greu que
no es doni suport al tema de fer un recurs d’inconstitucionalitat,
perquè hi ha un estatut aprovat per aquesta cambra en què hi ha
unes matèries les competències de les quals són de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i hem de tenir clar que si les
competències són d’aquesta terra, de les nostres illes, de la
nostra comunitat no hem de permetre que l’Estat les envaeixi.

Per tant, agraïm una vegada més el suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. Sra. Margarita Serra, ¿la relación que
usted propone para la aprobación a la Sra. Sansó es
estrictamente la que aparece en la redacción de la proposición
no de ley o es una alternativa que usted le propone como un
punto de acuerdo?

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Jo li voldria demanar si podríem substituir la paraula
“coordinar” per posar “juntament”, que està (...)

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No l’he entès, substituir “coordinar” per?

EL SR. PRESIDENT:

Del número 2 això, no és veritat?

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, sí, del número 2.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

“El Parlament...”

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Posar “juntament”, que el Govern vagi juntament amb el
consell, perquè no sigui per exemple el Govern el que hagi de
moure totes aquestes reunions i totes aquestes passes, sinó que
sigui el consell mateix, els consells mateixos els que...
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LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

És que no he entès, canviar “coordinar” per?

“Juntament”, ah! Bé, em sembla bé, però cal dir que les
competències de comerç són del Govern, per tant, és el que té
el pressupost de comerç i el que hauria de dur la iniciativa, ja
que els consells potser que no en tenguin intenció. Els consells
tenen la competència -record- urbanística, però bé, em sembla
bé que es faci conjuntament la feina, em sembla bé.

EL SR. PRESIDENT:

Aleshores, repetesc: “El Parlament de les Illes Balears...”,
punt número 2: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a, conjuntament amb els consells
insulars...”, quedaria així, no és veritat? 

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí. 

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap modificació més?, al punt 3 tampoc?

Està vostè d’acord, Sra. Sansó?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, perfecte.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, podríem entendre els punts 2 i 3 aprovats per
assentiment i procediríem a la votació del punt 1?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Perfecte.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència queden aprovats els dos punts que han
quedat aprovats per assentiment i rebutjat aquest punt que
acabam de votar per 5 vots a favor i 9 en contra.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9445/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la continuïtat
del Cercle de Recerca Econòmica.

Per a la defensa ara de la segona proposició no de llei, RGE
núm. 9445/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la continuïtat del Cercle de Recerca Econòmica,
intervé l’Hble. Sra. Joana Barceló per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, fonamentalment aquesta proposta que insta el Govern
de la comunitat autònoma a garantir directament la continuïtat
del Centre de Recerca Econòmica de les nostres illes d’acord
amb la Universitat de les Illes Balears, va molt lligada a dos
conceptes: el primer, la constatació que vivim uns moments
difícils econòmicament i socialment, una crisi diferent, una crisi
molt profunda i per sortir-ne són fonamentals lideratge i
coneixements. I evidentment, aquests dos conceptes lliguen
totalment en el que són feines colAlectives, la capacitat de
proposta, la capacitat d’encert, de tirar endavant i de fer-ho de
la manera més unitària possible. 

El lligam de la Universitat amb la societat, amb l’empresa
que tantes vegades treballam i reiteram la seva necessitat, més
que mai en aquest moment és fonamental que se sumi a aquesta
feina colAlectiva de trobar respostes.

Creim que per tant són moments de coneixement, són
moments de lideratge com a feina colAlectiva més que d’anar -
per dir-ho d’alguna manera- de llanero solitario. Per tant, el
paper de la Universitat, el paper de coneixement, d’investigació,
de capacitat de proposta creim que és important que es preservi
i es mantingui. 

Entenem que són moments econòmicament difícils, però són
diferents els convenis que el Govern té amb la nostra universitat
i per tant, creim que més que mai en aquests moments hauríem
de ser capaços de mantenir la recerca econòmica, de mantenir
la participació de la Universitat en l’elaboració de les propostes
econòmiques i sobretot en uns moments que tan pocs àmbits
tenim de concertació. Per tant, més que mai valoràvem
important la necessitat de tirar endavant aquesta garantia
d’existència del cercle de recerca econòmica de les Illes
Balears. 

Per tant, en aquest sentit demanaríem aquest compromís del
Govern de la nostra comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Ara el torn de fixació de posicions per
part del Grup Parlamentari Més té la paraula l’Hble. Sr.
Barceló, com sap, de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies. La desaparició del CES s’ajunta amb les dificultats
per la continuïtat del Cercle de Recerca Econòmica, eren dos
organismes que (...) des de distints àmbits econòmics, socials
dels agents socials i... que tenen per tant molta informació, se
cercava informació, es donaven pautes i sobretot eren
organismes que permetien tenir tota una sèrie de dades i
d’anàlisis importants de la situació econòmica, tant anàlisi del
que havia passat com d’anàlisi de futur.
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Les Illes Balears després de la desaparició del CES
provocada pel Govern de les Illes Balears i la falta de
finançament que en aquests moments tendria el Cercle de
Recerca Econòmica si Sa Nostra no continua com sembla que
no continuarà i les dificultats que podia tenir la UIB per
continuar endavant tota sola farien que en aquests moments hi
hagués una important manca d’aquesta anàlisi absolutament
necessària per saber cap on anam i per saber quina és la situació
en què ens trobam i per què hem arribat a aquesta situació.

Per tant, davant això consideram que és important fer els
esforços necessaris perquè es garanteixi la continuïtat del Cercle
de Recerca Econòmica i en aquest sentit el Govern de les Illes
Balears hi hauria de tenir un paper destacat.

Per tant, donarem suport a la proposta que presenta el Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sr. President. Parlam avui a colAlació d’una
proposició no de llei del Partit Socialista del Centre de Recerca
Econòmica, una institució amb el màxim respecte per part de
tots els grups i no només per part de tots els grups, sinó que crec
que un respecte que s‘ha guanyat al llarg de tots aquests anys
com a una entitat de prestigi i valorada no només per la
comunitat autònoma, sinó per tots els ciutadans i institucions de
les nostres illes.

L’informe anual econòmic i social de les Illes Balears s’ha
convertit en una valuosa tradició dins la nostra comunitat.
Pensam que és bo tenir una entitat externa -repetesc-, externa -
és molt important aquesta qüestió- que avaluï en criteris propis
amb una visió també particular i pròpia les circumstàncies
econòmiques i socials, una anàlisi profunda, acurada, molt
professional de les eines i de les palanques que conjuguen el
desenvolupament econòmic i social de les Illes Balears.

Aquesta anàlisi, ja tradicional, del Centre de Recerca
Econòmica té una finalitat molt clara que no és altra que
efectuar un seguiment de caràcter estructural del nostre entorn
econòmic, social i també ambiental amb l’esperit d’erigir-se en
un instrument bàsic de treball i en una font de documentació per
als diferents agents econòmics i socials que hi puguin estar
interessats i aquests resulta que no són pocs.

Mostrant doncs tot el respecte que ens mereix el Centre de
Recerca Econòmica i que queda plasmat en el suport que les
institucions i les personalitats del Govern i d’aquest parlament
que sempre donen al Centre de Recerca Econòmica i pens que
tots ens hem vist en els informes que anualment emet el CRE,
a les reunions que se celebren a Sa Nostra, tots els que som aquí
ens hem vist allà, no podem donar suport a aquesta proposició
no de llei presentada avui pel Partit Socialista.

Són diversos els motius que ens duen a no donar suport a
aquesta proposició. El primer és que el Centre de Recerca
Econòmica neix de la iniciativa de l’àmbit privat amb el suport
de dues entitats com són la Caixa de Balears, Sa Nostra, i la
Universitat de les Illes Balears, i pensam que en aquest àmbit,
en l’àmbit del privat, és on el CRE ha de cercar els seus
recursos per poder garantir la seva continuïtat.

Des del Grup Parlamentari Popular donarem tot el suport
necessari al Centre de Recerca Econòmica per obrir totes les
portes que siguin necessàries per poder continuar fent la seva
tasca, que tots valoram de forma positiva, però pensam també
que el CRE ha de mantenir la seva total independència de les
institucions públiques, en primer lloc, perquè ningú no pugui
acusar el CRE de fer informes parcials o partidistes i, en segon
lloc, perquè sincerament no pens que el CRE vulgui posar cap
tipus de dubte sobre aquesta independència que sempre ha
mantingut. 

Per tant, per aquests tres motius, perquè el CRE s’ha
desenvolupat dins l’àmbit del privat i pensam que una institució
tan ben valorada com el CRE no ha de tenir problemes per
obtenir finançament ja sigui bé de fundacions, a partir de
mecenatge o per qualsevol tipus de finançament de tipus privat,
perquè ha de mantenir la seva independència total i absoluta de
les institucions a les quals valora, i en qualsevol cas donam tot
el valor que té el CRE i tot el suport perquè el CRE pugui
obtenir aquest finançament, però no donarem suport al fet que
el Govern sigui el que hagi de donar suport econòmic al Centre
de Recerca Econòmica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. Supòs que la Sra. Barceló vol fer ús
de la paraula per contradiccions. Té vostè cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. La veritat és que ho lamentam. Evidentment,
no pos en dubte el suport i el reconeixement que tots els grups
polítics fan a la tasca del Centre de Recerca Econòmica de
manera global encara que evidentment darrerament prou
polèmiques no hi ha hagut, que vertaderament això... són de
lamentar.

Em costa entendre el fet de no creure amb la independència
de la Universitat i del seu coneixement. Jo no en tenc el més
mínim dubte. Per tant, des del moment en què la part de banca
es retira i queda com a referència la mateixa universitat, per què
no donar suport a la Universitat per al manteniment del Centre
de Recerca Econòmica? No en tenc cap dubte, de la seva
independència i em sorprèn que el Partit Popular tengui tants de
dubtes. No ho acab d’entendre. Que és que els pressionen?, per
(...) recursos, a mi no se m’ocorreria pensar això, en absolut. 
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Crec en el coneixement, hi estaré d’acord o no hi estarem
d’acord, però sí en la investigació econòmica i, per tant, des del
moment en què existeix la Universitat, he de creure que el
coneixement i dels seus estudis té la independència del Govern
i no per açò el Govern deixa de finançar la mateixa universitat
i programes específics que finança el Govern de la Universitat,
per què no el de recerca econòmica? 

La veritat és que em costa entendre el raonament per part del
Partit Popular, i ho lamentam, perquè tots sabem que la
investigació i el coneixement són necessaris i per açò és
necessari invertir-hi.

Precisament, una de les dificultats que crec que tenim en
aquesta comunitat autònoma és aquesta manca suficient
d’implicació del coneixement en la vida real i per tant, tot el
suposi sumar a aquest esforç crec que tindria un... que seria una
bona inversió en coneixement i sobretot en la situació que vivim
perquè, és clar, com molt bé ha dit el representant de Més per
Mallorca, és el fet de què li queda al Govern per estudiar
propostes, per participar en l’elaboració de propostes? Suprimit
el CES, el CRE no ho sabem, com ho fan? 

Per tant, en aquest sentit com a organismes independents
que es dediquen a l’estudi valoràvem que era molt important,
tant el CES com el CRE, que es poguessin mantenir sabent que
és una inversió per part del Govern, però una inversió
tremendament productiva en moments tan difícils com els que
vivim.

Aquesta és la diferència de concepte que tenim, supòs, amb
el Grup Popular. Nosaltres creim en la inversió, en el
coneixement i creim en la participació d’aquest coneixement en
la vida real per ajudar a resoldre els problemes als ciutadans i
creim en la independència de la Universitat i del coneixement.

Per tant, aquestes diferències que constatam que tenim amb
el Partit Popular, simplement una vegada més lamentar-ho i
repetim que no creim que sigui una bona estratègia no sumar-hi
-no sumar-hi, repetim- el coneixement en aquesta sortida tan
dura, tan dura de la crisi i que poc avançam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Ara passam a la votació de la
proposició no de llei.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

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

Moltes gràcies i bon dia.
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