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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i, en primer
lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Carlos Veramendi sustituyo a Rosa Bauzá.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President. Joan Boned substitueix Pilar Costa.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Pilar Sansó.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Cati Palau substitueix Virtuts Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Segons el Reglament com que la secretaria Rosa
Maria Bauzá no ha vengut i s’ha de constituir la Mesa amb una
persona membre de la comissió, ha pujat Antoni Camps que farà
les funcions de secretari.

L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en el debat i
votació de les següents proposicions no de llei, RGE núm.
1183/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
al Pla d’ajuda industrial, i la RGE núm. 1436/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a la negociació de les
perspectives financeres 2014-2020 en el marc financer
plurianual en la Unió Europea i en particular la política agrària
comuna.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1183/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'ajuda
industrial.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei RGE
núm. 1183/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa al Pla d’ajuda industrial, intervé l’Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia
a tots. Coincideixen experts i analistes que només sobre la base
del turisme no es pot construir la fortalesa i l’estabilitat
econòmica d’un país. Les recomanacions de tots ells, d’altra
banda una recomanació basada en el sentit comú, és la
diversificació de la mateixa manera que es recomana als
inversors diversificar el risc de les seves inversions, o, com
deim en bon mallorquí, no tenir tots els ous dins el mateix
paner.

A les Illes el procés ha estat invers a allò que recomanen els
experts i a allò que dicta el sentit comú. El turisme ha
esdevingut a les Illes un monocultiu estacional amb poques
probabilitats de desestacionalitzar-se, basta veure els anys i els
esforços que s’hi han dedicat i que, dissortadament, no s’ha

aconseguit. ParalAlelament, però, s’ha anat destruint el teixit
industrial, aquells sectors de l’activitat industrial que foren
essencials per a l’economia o bé han gairebé desaparegut o bé
han traslladat la seva producció a altres països. Recordem la
indústria del moble, que sobretot a Manacor donava ocupació a
molta gent i que la seva activitat s’ha vist reduïda a mínims; la
del tèxtil que tengué a Sóller, i un poc a Bunyola, el seu punt
més àlgid també ha desaparegut; de la bijuteria, a Manacor, que
hi havia les perles Majòrica, tots en sabem el final; a Inca, que
és un lloc que conec prou bé, la pell i les sabates, de cent
fàbriques que hi havia en queden tres, tres comptades, no tres...
tres comptades, després hi ha altres marques que tenen
externalitzada tota la seva producció; la de l’agroalimentació, hi
ha molts exemples, però jo crec que el més conegut és el del
Caserio a Menorca, que ha tengut una deriva industrial que no
fa suposar que en surti ben parada, i encara alguna altra que
segurament oblit.

El turisme seguirà sent la nostra principal font d’ingressos,
no hi ha cap dubte, però no pot ser la nostra única font
d’ingressos subjecta a la connectivitat; a les oscilAlacions
econòmiques dels mercats emissors; a la situació dels altres
països receptors, especialment de l’àrea mediterrània, etcètera.
De fet, les dues últimes temporades, i aquesta també s’hi espera,
considerades pel sector de bones o, fins i tot, de molt bones, no
han generat llocs de feina amb la mateixa proporció o amb la
perspectiva que es tenia. Cal afegir a totes aquestes reflexions
la circumstància que el turisme té límits, tant pel que fa a la
capacitat de població que el nostre territori és capaç de suportar
com el consum territorial que el turisme ocasiona. 

En definitiva, és urgent reflexionar sobre el futur econòmic
de les Illes i alhora és urgent diversificar la nostra activitat
econòmica, per a aquesta diversificació una de les primeres
mesures és salvaguardar el teixit industrial que encara té
activitat. Per això, aquesta proposició no de llei: el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar
un pla d’ajuda industrial l’objectiu del qual sigui evitar la
desaparició de la indústria actual, reconvertint-la o
modernitzant-la, proporcionant sòl industrial, ajudant-la al seu
creixement i estimulant la nova creació d’indústries que puguin
aportar riquesa creant les condicions necessàries perquè això
sigui possible.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Maicas. Ara el torn de fixació de posicions. Per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Biel Barceló, per un temps de deu minuts.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En la passada legislatura s‘elaborà un
pla d’indústria, es treballà amb els agents socials i econòmics,
es va consensuar i es va arribar, de fet, a elaborar aquest pla
d’indústria amb una periodicitat, amb unes partides previstes en
el seu moment i amb tota una sèrie d’accions i de mesures que
anaven des de proporcionar facilitats per al sòl industrial, plans
de comercialització, plans d’internalització, plans de creació
d’empresa, etcètera, tota una sèrie de qüestions que, com dic, es
varen consensuar i treballar per part del Govern de les Illes
Balears, principalment la Conselleria d’Indústria i també la
Conselleria d’Hisenda i Economia, per dur a terme aquest pla en
el sentit esmentat i en el qual, com dic, també varen participar
agents socials i econòmics, els sindicats, les patronals, etcètera.

Aquest pla d’indústria no ha agradat mai al Govern del Partit
Popular, no se n’ha amagat, l’ha deixat dins el calaix, no ha
tengut la intenció si no agradava ni tan sols de refer-lo, de
reprendre aquesta acció aquí on s’havia deixat, tornar-ne a
parlar amb els agents econòmics implicats per si s’havia de refer
de dalt a baix, no ha interessat. 

La realitat és que a les Illes Balears la crisi econòmica ha fet
mal a tots els sectors, com sabem, el turisme és el que més
aguanta, però el sector de construcció, el sector de petita i
mitjana empresa en general, el sector comercial, el sector
industrial, tots s’han vist bastant afectats per la crisi econòmica
i no hi ha hagut, com hem dit, cap tipus de planificació ni cap
tipus de reacció per part del Govern. Al contrari, s’ha limitat el
Govern a fer aquesta famosa llei d’emprenedors amb poques
accions concretes, sense un pressupost concret i que ha estat
criticada per la seva ineficàcia per multitud d’entitats, des dels
autònoms, la PIME o fins i tot associacions com Joves
Empresaris que l’han qualificada de poc pràctica, de poc
concreta.

Nosaltres com que hi creim en aquesta necessitat del pla
d’indústria des de principis de legislatura vàrem presentar
esmenes als pressuposts, tant als pressuposts de 2012 com als
pressuposts per a l’any 2013, en el sentit que s’assignàs una
partida destinada al desenvolupament del Pla d’indústria. Ja
deim que si no volien desenvolupar el pla d’indústria que va ser
aprovat la passada legislatura, com a mínim que el Govern fes
el seu propi pla d’indústria, comptant evidentment amb el
sector, cosa que no ha passat.

Mentrestant, mes rere mes, any rere any, els índexs de
producció industrial de les Illes Balears han caigut en picat. Si
consultam els índexs de producció industrial, xifres oficials que
es publiquen cada trimestre, veurem que les xifres sempre són
negatives amb relació a l’any anterior i molt preocupants. Per
tant, la dependència de la nostra economia cap al monocultiu del
turisme cada vegada es fa més gran, i els sectors industrials de
les distintes illes perden força i cauen en una dinàmica molt
negativa.

Nosaltres ja havíem proposat, a part d’aquestes esmenes que
he esmentat en els pressuposts de 2012 i 2013, vàrem presentar
una proposició no de llei, el juliol de 2012, que es va debatre
mesos més tard en aquesta comissió d’Economia, on instàvem
a elaborar un pla de suport no ja només a la indústria sinó a tot
el teixit de petita i mitjana empresa de les Illes Balears

consensuat amb les associacions empresarials i sindicats del
sector. No va interessar al Partit Popular aquesta proposta i, de
fet, la va rebutjar en aquesta Comissió d’Economia i, per tant,
no va anar endavant. Ara hi ha una nova oportunitat, en aquest
cas gràcies a la proposta que presenta el diputat Sr. Maicas,
d’elaborar aquest pla d’ajuda industrial, com que coincideix
plenament amb allò que hem defensat, tant en la passada
legislatura com en aquesta en relació amb aquest sector
econòmic, hi donarem l’absolut suport. I esperam que el Partit
Popular i que el Govern de les Illes Balears rectifiquin la
posició actual.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Llorenç Galmés, per un temps,
com vostè sap, de deu minuts.

EL SR. GALMÉS I VERGER:

Gràcies, president, diputades, diputats, molt bon dia a tots.
Una vegada més es posa de manifest que l’actual forma de
governar d’aquest executiu res té a veure amb la que, per
desgràcia, vàrem haver de sofrir els habitants d’aquesta terra
com a conseqüència de l’anterior pacte de desgovern al llarg de
l’anterior legislatura. Aquest govern ha deixat de banda la
política de les subvencions, en la qual els partits d’esquerra
s’havien convertit en vertaders especialistes a l’hora de
practicar-la i que els servia per dissimular els problemes que
existien en la nostra societat, fent contentes unes determinades
associacions, persones o empreses sense tenir en compte
l’interès general.

Des del primer moment en què es va constituir l’actual
Govern de les Illes Balears ens hem vist immersos dins un
procés de recerca de mesures d’estalvi i de mesures de
creixement les quals posen en evidència que existeix una altra
manera de gestionar els recursos d’aquesta terra per tal de
dinamitzar l’economia balear i per poder sortir el més aviat
possible de la dura situació que vivim.

El Govern del Partit Popular ha posat tots els esforços en la
creació d’un entorn i un marc on la iniciativa privada tengui més
confiança i seguretat jurídica en un marc flexible i estable, sense
que determinades subvencions puguin alterar la lliure
competència del mercat.  El Govern treballa de manera molt
intensa per tal d’afavorir la indústria, perquè es continuï amb la
línia de creació d’empreses i per tal que hi hagi una sana
competència entre elles.

Tal com ha quedat demostrat al llarg d’aquests mesos en
anteriors debats de distintes proposicions no de llei, fins i tot en
algunes de les compareixences del vicepresident, es duen a
terme moltes propostes de treball per tal d’aconseguir-ho. En el
bloc de reformes estructurals i la millora del marc normatiu
d’exemples de modificacions que ha posat en funcionament i
treballa el Govern de les nostres illes en puc posar molts: la Llei
general turística, la Llei de pesca, la Llei del sòl i la Llei de
comerç que tan bons canvis han introduït en cada un dels sectors
que els afecten. A més, vull aprofitar aquesta intervenció per
recordar que també s’han realitzat reformes a nivell nacional per
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tal de continuar garantint el lliure mercat, eradicant l’antiga
política de subvencions que també s’aplicava per part de
l’anterior govern socialista, destacant d’entre elles la reforma
laboral i la reforma del sistema financer.

Quant a la millora de l’entorn de les empreses i dels
emprenedors, l’administració demostra que dia rere dia fa tot el
que és a les seves mans per tal d’ajudar a totes les empreses i
millorar l’entorn tant per als emprenedors existents com per als
futurs que puguin sorgir al llarg del temps. Per una banda, es
treballa en el Pla de ciència i innovació i, per l’altra, la Llei
d’emprenedor i empresa, la qual és la primera norma per a
l’emprenedor i l’empresa d’Espanya i provocarà millores en el
capital i talent humà, comportarà una simplificació
administrativa i durà una millor coordinació entre les
administracions, possibilitant un millor accés financer i unes
millores fiscals.

En el pla d’ajudar directament els emprenedors i els
empresaris es treballa en dues línies clares d’actuació, els
sectors o línies de negoci, diferenciant aquestes segons el sector
al qual es vulgui tractar i possibilitant que a través dels
ajuntaments s’aconsegueixi arribar als petits empresaris de cada
nucli concret amb les peculiaritats que existeixen entre ells.
Com a exemple, puc citar el projecte que s’ha duit a terme
conjuntament entre l’Ajuntament de Felanitx i la Direcció
General de Comerç o la Mesa del sector nàutic que s’han reunit
durant els darrers mesos.

El Govern del Partit Popular vol llevar barreres a la
iniciativa privada, millorant el marc normatiu, la seguretat
jurídica i la formació dels recursos humans. A més, amb
l’ajustament del dèficit i l’equilibri pressupostari aconseguirà
baixar la prima de risc i permetre més bon cost de finançament
de l’empresa. 

Per tot l’exposat amb anterioritat el Grup Parlamentari
Popular votarà en contra d’aquesta proposició no de llei, perquè
del treball en surt el profit i estam segurs que aquest executiu
ajudarà els emprenedors i els empresaris, els quals a través de
la seva iniciativa privada generaran ocupació, renda i riquesa
per als ciutadans de les Illes Balears.

Senyores i senyors diputats de l’antic pacte d’aquesta terra,
deixin de fer propostes buides de contingut, treballin una mica
i concretin millores. Si ho fan, i aquestes realment són bones per
a la societat balear, ens tendran al seu costat i si per contra volen
continuar en la línia de realitzar polítiques de fum avisin’s
perquè no hi perdrem més temps.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Galmés. Supòs que vol fer ús de la paraula, per
contradiccions, el grup proposant? Idò, Sr. Maicas, té vostè cinc
minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Moltes gràcies, president. Primer de tot, agrair al Sr.
Barceló, de MÉS, el seu suport. Quant al Sr. Galmés jo diria,
primera, només un incís, que això de les subvencions pareix que
no era tan seriós, veig que darrerament sí que s’han concedit
subvencions, no a la indústria, però sí que s’han concedit
subvencions. I dir-li també que la situació industrial, el
problema de la situació industrial, no ve de l’anterior legislatura,
ni tan sols de l’anterior de l’anterior; és a dir, és un problema
que ha vengut, que ve de fa estona perquè no se li ha donat una
cura específica, la realitat és molt caparruda i la realitat allò que
ens diu és que no queda teixit industrial, és a dir, que el teixit
industrial ha desaparegut, no existeix.

Per tant, el poc que queda, aquí sempre hi ha hagut petita i
mitjana empresa perquè no hi ha hagut grans empreses a les
Illes, aquesta petita i mitjana empresa es veu amb les dificultats
múltiples de la insularitat, ha de dur les matèries primeres per
elaborar i ha d’enviar els seus productes elaborats, això suposa
un cost addicional que en molts de casos no el fa competitiu en
els mercats, els sòls industrials no estan prevists per a les
indústries sinó que estan prevists per als serveis; estan prevists
per als comerços, per a l’activitat comercial, però és gairebé
impossible amb els preus que en aquesta terra es ven el sòl que
una indústria s’hi pugui traslladar.

Jo crec que el que aquí es proposava és, precisament, no
deixar caure el poc que d’indústria ens queda, els industrials són
gent, els que jo conec, votants seus, tots els industrials que
conec són votants del PP, i els puc ben garantir que amb 25 anys
d’estar a l’activitat industrial no estan contents d’aquesta
situació, i no estan contents perquè no veuen com les seves
dificultats tenen una resposta per part del Govern, no ja a través
de subvencions sinó a través d’altres conductes o altres
polítiques que poguessin ajudar a mantenir l’activitat industrial.

És de lamentar que el Grup del PP, precisament, no
s’afegeixi, no se sumi a aquesta proposició perquè jo crec que
és, primera, de justícia consolidar, ajudar a consolidar, una
activitat que crea ocupació i riquesa i que té les seves hores més
baixes i, crec, que el teixit empresarial, els empresaris ens ho
agrairien a tots, però especialment a vostès.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a la votació de la Proposició 1183/13. 

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. 1183/13.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 1436/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la negociació
de les perspectives financeres (PPFF) 2014-2020 (Marc
financer plurianual) en la Unió Europea (UE) i en
particular la política agrària comuna.

Per a la defensa de la segona proposició no de llei RGE
núm. 1436/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la negociació de les perspectives financeres 2014-
2020 en la Unió Europea i en particular la política agrària
comuna, intervé l’Hble. Diputat Sr. Marc Pons, per un temps de
deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
Unió Europea, no és nou açò, ha obert el debat sobre els futurs
pressuposts lligats al període 2014-2020. Les anomenades
perspectives financeres s’estan definint per al proper septenni,
i aquí ens hi jugam la grandària i l’estructura del marc financer
plurianual, ens hi jugam les modalitats de treball, açò és l’acord
institucional que hi haurà (...) i que s’acabarà implementant, i
també per suposat el finançament, açò són els recursos propis.
No fa falta dir que per resoldre aquest escenari és determinant
per al futur del projecte europeu, i per tant per al conjunt dels
ciutadans d’Europa.

I tot aquest debat obert no pot desconnectar-se del debat de
la política econòmica que ha d’imperar a la Unió Europea si
volem sortir realment d’aquesta crisi en què estam immersos, i
per açò és necessari, així ho hem repetit moltes vegades des del
Grup Socialista, que abandonem aquesta idea de l’austeritat com
a única premissa que ha de permetre la sortida de la crisi, que
siguem capaços també d’aplicar plans de creixement, polítiques
d’ocupació, i tot sempre amb la finalitat d’aconseguir els
objectius de l’estratègia europea 2020.

En aquest sentit ens preocupa la tendència que exporta la
Unió Europea en matèria d’inversió. Fixin-se quina és aquesta
tendència: des del 1992 la inversió pública a nivell europeu va
caient, i aquesta tendència a més a més s’ha agreujat encara més
des de l’inici de la crisi: el 2009, un 2,8% del PIB en inversió
pública; el 2011, només el 2,3, i mentre, mentre, es va refredant
cada vegada més l’economia a nivell europeu. Per açò ens
preocupen tant els pressuposts que s’acabin aprovant a la Unió
Europea per als propers set anys, perquè si continuam amb
aquesta tendència de retallar pressupost i disminuir inversions
les conseqüències sobre aquesta crisi encara seran molt més
dures, i per açò apostam clarament, insistesc, perquè els propers
pressuposts de la Unió Europea siguin una eina efectiva per
coordinar i millorar els esforços estatals i canalitzar des
d’Europa inversions de futur cap al capital humà i l’educació,
cap a la innovació, cap a la recerca, cap a infraestructures, les
noves tecnologies, cap al suport de moltes de les nostres PIME.

I açò perquè sigui possible els estats, també ja ho sabem, tot
sols no ho poden fer, necessiten d’Europa, del conjunt i de la
suma de tots, i en aquest sentit hem de tenir clar que ni Europa,
ni Espanya, ni les Balears no es poden permetre perdre aquest
debat, el debat dels pressuposts europeus per als propers set
anys. I la cosa perilla, molt més després del fracàs del Consell
Europeu extraordinari del passat dies 22 i 23 de novembre de
l’any passat, en què l’acord no va ser possible. 

Per açò mateix hem cregut convenient des del Grup
Socialista que el Parlament pugui traslladar una veu unànime al
Govern de l’Estat a l’hora de defensar alguns principis que per
a les Balears ens semblen fonamentals, un acord parlamentari
que reforçaria el treball que el govern autonòmic està
desenvolupant i que per tant li donaria encara molt més solidesa,
i en aquest sentit, idò, proposam que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern de l’Estat espanyol a garantir i a
defensar tota una sèrie de mesures i objectius, alguns dels quals
els destac. Demanam que es garanteixi el manteniment de les
actuacions assignacions de la política agrària comuna tant en
temes absoluts com sectorials. Demanam al Govern d’Espanya
defensar el manteniment de la proposta de la comissió publicada
el juny del 2011, que no ha de ser negociada a la baixa en cap
circumstància; vull recordar que la comissió ha proposta
assignar a la PAC 281.825 milions d’euros per a pagaments
directes i mesures de mercat, 89.000 milions d’euros per al
desenvolupament rural, i un total de 15.200 milions d’euros en
fons complementaris.

També instam el Govern d’Espanya a no acceptar en cap cas
una retallada sobre els actuals nivells d’ajudes, tant pel que fa
a les ajudes directes i mesures de mercat com a
desenvolupament rural, diversificació i medi ambient. Instam el
Govern d’Espanya a aplicar el principi de convergència entre
estats, i per tant que en cap cas això no ens hagi de conduir al
fet que Espanya perdi percentatge en la seva participació en tots
dos fons, açò són el FEAGA i el FEDER. Demanam al Govern
d’Espanya que s’oposi a la introducció d’elements de
renacionalització, el perill, la por que ens fa en aquests moments
que novament cada estat s’acabi tancant en ell mateix i per tant
s’acabin rompent aquestes polítiques conjuntes a nivell d’Unió
Europea.

Són propostes totes elles que, insistesc, no són noves, moltes
d’elles defensades o plantejades pel mateix govern de les Illes
Balears davant Madrid, i que creim, insistesc, que agafaran
encara molta més força si compten i van acompanyades d’un
acord unànime del Parlament de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. I ara, en el torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Barceló, per un temps de deu minuts.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Sens dubte quan s’està parlant dels
pressuposts de la Unió Europea també ens hi jugam molt a les
Illes Balears, i a l’Estat espanyol per descomptat. S’està parlant
de com es distribueix tota una sèrie de polítiques d’inversions,
que efectivament preocupa veure com en aquests moments estan
a la baixa el que perjudica la reactivació econòmica en aquests
moments de crisi econòmica, precisament tot el contrari del que
han fet altres països -basta mirar Estats Units-, que han aplicat
una política precisament forta en inversions i aposten per
despesa pública.

Per tant ho veim amb preocupació, sobretot per les
implicacions que pugui tenir. La proposició no de llei del Grup
Socialista, tot i que analitza tot el tema de les inversions en
general, se centra en el tema de la PAC, de la política agrària
comuna, que també té tanta importància a les Illes Balears,
perquè bàsicament les polítiques que estam duent aquí són les
que vénen de la PAC, bàsicament; poc marge tenim per part del
nostre pressupost per dur polítiques pròpies d’incentiu a
l’agricultura, cada vegada menys, precisament un sector,
l’agricultura, que depèn molt d’aquestes ajudes, altrament dites
subvencions. Fa un moment el portaveu del Partit Popular
criticava la política de subvencions. Bé, la veritat és que és
estrany, tenint en compte que, tot i que han baixat, aquesta
mateixa legislatura es continuen duent a terme subvencions en
distints àmbits econòmics, i no econòmics també, o fins i tot
veient la política de subvencions que es tenia en el darrer govern
del Partit Popular a les Illes Balears. Ja no parl només de les
subvencions, del que estam veient del desastre que eren les
subvencions que es tramitaven a través, per exemple, del
consorci del CDEIB, estic parlant de la política en general, de
la que es duia a terme per part de les diferents conselleries, la
d’Agricultura, la de Comerç i Indústria, la d’Energia, etc., que
feien una política de subvencions clàssica, la de tota la vida, el
mateix Partit Popular que ara les dimonitza. I, a part, la
desviació, la desviació que es feia, com dic, a través
d’organismes fantasmes, com l’anomenat CDEIB.

En qualsevol cas, com dic, és molt important el tema, no
només per veure com quedarà, quina posició tendrà el Govern
espanyol i quina posició tendran les polítiques comunitàries,
sinó també com ens repercutirà a les Illes Balears. Probablement
és la part que notam a faltar a aquesta proposició no de llei i que
és molt important; per tant llavors, una vegada que s’ha negociat
dins la Unió Europea, com queda llavors la distribució de les
Illes Balears, perquè com sabem sempre hem quedat molt per
davall de la mitjana en inversions europees, no ja en relació
només amb la resta de l’Estat espanyol, sinó fins i tot amb la
resta d’illes mediterrànies, que tenen un tractament molt més
interessant i diferenciat respecte del nostre. No s’ha aconseguit
mai aquest reconeixement, i quan s’ha anat a la Unió Europea
a reclamar la insularitat vull recordar que la resposta ha estat
sempre la mateixa: és l’Estat espanyol el que quan firma els
tractats ha de tenir en compte la insularitat dels seus territoris
insulars, cosa que va fer per a les Illes Canàries i no va fer en el
seu moment per a les Illes Balears. 

Per tant, tot i que evidentment que des de les Illes Balears
hem de reclamar directament a BrusselAles, per descomptat,
nosaltres també ho hem fet i està bé que el govern actual ho
faci, però també sobretot s’ha de reclamar al Govern espanyol

que defensi, i no per inèrcia sinó amb fermesa i claredat, la
insularitat.

Només donaré una dada: el 25% del que consumim a les
Illes Balears és produït aquí; estic parlant de productes
agroalimentaris, em referesc, el 25%; és bastant. Si
aconseguíssim doblar aquest consum la implicació que això
suposaria sobre tot el sector agroalimentari, que no estam
parlant només dels pagesos directament, això és distribuïdors i
transportistes, agroindústria de transformació, d’elaboració,
venda minorista, venda majorista, en definitiva tot un sector
molt ampli econòmic, seria, com dic, econòmicament molt
interessant i tendria unes implicacions i una traducció fins i tot
sobre el producte interior brut significativa, dins aquesta línia de
què parlàvem, precisament, a la proposició no de llei anterior de
diversificació econòmica.

Per tant, com dic, hem d’instar el Govern d’Espanya al que
ha de defensar dins les polítiques comunitàries, però també hem
de veure com es tradueix això a les Illes Balears, tan important
és una cosa com l’altra. En qualsevol cas, com que compartim
els objectius que s’expressen a la proposició no de llei del Grup
Socialista hi donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
Govern del Partit Popular la mantingut una posició activa de
reclamació i reivindicació constant, no només per mantenir sinó
per incrementar les aportacions de la Unió Europea,
concretament de la política agrària comunitària. A l’inici
d’aquesta legislatura i d’acord amb el programa de govern del
partit es va dissenyar un pla de feina amb un objectiu molt clar,
millorar el marc financer per a Balears durant el període 2014-
2020. No hem renunciat ni a un sol euro, i a més no acceptam
en cap cas cap retall sobre els actuals nivells d’ajuda.

Les nombroses gestions han estat explicades ja en aquest
parlament pel nostre grup parlamentari, i en les tres ocasions
hem aconseguit el vot de tots els grups polítics. Recordaré al
Partit Socialista que a proposta meva el Ple del Parlament va
aprovar dia 24 d’abril una proposició no de llei que va donar
suport a totes les iniciatives, propostes i mesures presentades pel
Govern balear dirigides a aconseguir precisament un millor
reconeixement i una més adequada compensació dels costos
d’insularitat a Balears. En aquell debat ja vam manifestar que
havia arribat el moment d’aconseguir una reorientació del
model d’ajudes de la Unió Europea, perquè avui, evidentment,
tots sabem que no beneficia les nostres illes. 

Entre les moltes actuacions ja duites a terme hem de
destacar l’informe SOS, l’agricultura de les Illes Balears en
perill d’extinció, que a més d’haver estat entregat personalment
pel conseller Sr. Company al comissari europeu d’Agricultura,
constitueix un dels principals documents per argumentar la
ferma i contundent posició del Govern de la nostra comunitat.
Des del primer dia hem denunciat que el fracàs de la PAC ha
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perjudicat el sector agrícola ramader de Balears, i el motiu
d’aquest fracàs, i així ho ha traslladat el Govern tant davant el
Ministeri d’Agricultura com davant les institucions europees, ve
motivat perquè les ajudes comunitàries han estat fins ara
calculades amb uns paràmetres continentals. Aquests criteris no
són bons per a Balears, una de les regions de la Unió Europea
que menys euros rep per hectàrea de superfície agrícola. 

S’ha de destacar també que el Comitè de les Regions ha
incorporat les esmenes presentades pel president de Balears, Sr.
Bauzá, tant en matèria política agrícola com pesquera, i que el
juliol de l’any passat el Consell de Govern va aprovar el
document que fixa la posició de l’executiu en relació amb la
política de cohesió per als anys 2014-2020, amb un conjunt de
peticions i propostes tant en matèria d’agricultura com de pesca,
també activitat turística, energia, transport...

Però, Sr. Pons, com pot comprovar crec que estam fent els
deures. Ja hem reclamat un règim propi per a les Balears, que
consisteix en un programa d’opcions específiques per la
llunyania i la insularitat, una fórmula amb què compten avui
altres regions insulars de la Unió Europea com les Açores i
Madeira, que van obtenir 106 milions d’euros; els departaments
francesos d’ultramar, que en van obtenir 278; o les Canàries,
amb 268, xifres a molta distància de només els 33 milions
d’euros que van rebre les Balears per a l’agricultura i la
ramaderia, una quantitat que consideram totalment insuficient
i per la qual continuam treballant amb l’objectiu que aquesta
sigui incrementada.

El passat dia 19 de febrer, a la Comissió d’Hisenda i
Pressupostos, també vam obtenir el vot favorable de tots els
grups a una altra proposició no de llei per donar suport a les
iniciatives del Govern tant davant Madrid com davant
BrusselAles; en primer lloc, modificar els reglaments que regulen
la política de cohesió de la Unió Europea per tal que les regions
insulars disposin de partida específica en els fons comunitaris
i, a la vegada, actualitzar el reglament que regula els fons
FEDER amb l’objectiu de reconèixer el turisme com a activitat
prioritària, i dotar-lo també amb partida pressupostària
específica.

Sincerament, una vegada més arriben tard. Avui li he de
tornar a dir que pretenen governar des de l’oposició i presenten
unes propostes que ja s’han duit a terme, s’han executat o que
ja s’apliquen. A més, baix el nostre criteri o baix el meu criteri
en aquest cas, aquesta proposició no de llei crec que ha quedat
totalment desfasada perquè pretén instar el Govern d’Espanya
sobre una negociació que ja s’ha produït i que es va tancar amb
l’acord del marc financer plurianual els passats 7 i 8 de febrer.
El conseller de Presidència, el Sr. Gómez, ja va advertir dia 8 de
desembre “ens jugam la finançació europea”, quan encara no
s’havia arribat a un pacte per al repartiment dels fons europeus
entre els estats membres i les seves regions.

Les propostes d’acord que presenta avui es refereixen a les
discrepàncies que es va produir en el Consell d’Europea els dies
22 i 23 de novembre, però no tenen en compte que es va
aconseguir un enteniment posterior. Els caps d’estat i de govern
van aprovar aquest marc financer que identifica les prioritats de
despesa de la Unió Europea per un període de set anys des del
2014 al 2020. Aquest acord garanteix als pagesos d’Espanya un
pressupost per la política agrària comunitària amb els mateixos
nivells que l’actual, tot açò en un context de reducció de
despesa, i quan és la primera vegada que s’ha aprovat un
pressupost inferior. Espanya ha aconseguit una assignació
pressupostària específica en desenvolupament rural de 500
milions d’euros, i a més s’ha consolidat com a segon preceptor
de fons de la PAC. Gràcies a aquesta aportació específica
Espanya incrementa en un 3% les partides destinades a
desenvolupament rural respecte de l’actual període, i rebrà
8.291 milions d’euros. També s’ha creat un instrument específic
per a situacions de crisi en el sector agrari dotat amb 2.800
milions d’euros. 

La proposició que presenta el Grup Socialista només
persegueix un mateix objectiu, cercar un titular fàcil que el
Partit Popular no dóna suport a unes peticions que seran
beneficioses per a aquestes illes. Però açò no és així, el seu
objectiu sempre és criticar el Govern de la comunitat i donar a
entendre que aquest no ha actuat. Sap perfectament que no és
així, falta a la veritat, perquè en aquest cas hi ha hagut una bona
gestió de govern. Tant el president Bauzá com els consellers
Gómez i Company han denunciat la situació que pateixen les
Balears, han quantificat les necessitats i han reclamat una millor
compensació pels sobrecostos d’insularitat.

Per tant, el nostre grup no pot aprovar cap de les propostes
d’acord, senzillament perquè no té en compte els acords tancats
dia 7 i 8 de febrer. Oblida tota la feina, tots els informes i totes
les gestions que ja ha duit el terme el Govern del nostre partit i
romp els acords aconseguits i aprovats per unanimitat en els
plens de dia 24 d’abril i 2 de setembre, i també de la Comissió
d’Hisenda el passat 19 de febrer. Tres acords que van
aconseguir el consens, perquè li vull recordar que també varen
ser suportats pel seu partit, tres ocasions en què el Grup
Socialista va votar a favor i així ho va manifestar el Sr. Cosme
Bonet. I ara vostè ve i diu tot el contrari i ve a rompre aquest
consens, és que ni vostès mateixos s’entenen, disculpi que li ho
digui.

Per tant, demanam la retirada d’aquesta proposició no de
llei, per respectar i mantenir l’acord aconseguit en aquest
Parlament entre els tres partits. D’aquesta manera les Illes
Balears mantindran una posició de fermesa i unitat davant el
Govern d’Espanya en la defensa i reivindicació del millor
finançament amb fons europeus per a Balears, per a la nostra
comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Supòs que vol fer ús de la paraula el grup
proposant. Sr. Marc Pons té vostè un temps de cinc minuts.
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EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Supòs que quan véns amb la
intervenció escrita i per tant, te dediques a llegir-la sense poder-
la adaptar a les reflexions que es fan, acaben sentint coses com
aquestes, com les crítiques que nosaltres hem fet amb aquesta
proposició no de llei, com els titulars fàcils que cercam, quan
l’únic que hem fet ha estat traslladar un plantejament que
pogués sortir per unanimitat de totes les forces polítiques. 

I en aquest sentit aquesta estratègia de voler-se aïllar, de
voler estar tot sols quan des de l’oposició es fan plantejaments
que són absolutament constructius, que cerquen precisament
plantejaments de reforça i que l’únic que sens a dir és que, com
que nosaltres ja ho estam fent, no volem escoltar, ni volem tenir
el suport de ningú, perquè nosaltres tots sols ens ho volem
quedar, doncs et dius: doncs miri, en diuen allò que qui tot sol
s’ho menja, tot sol s’ofega, Sra. Pons Fullana.

En aquest sentit nosaltres evidentment continuarem fent
propostes, continuarem fent plantejaments que vagin en la
direcció i en el sentit del que puguin suposar per a la millora de
les Balears, i tant! Ara ja sabem que tots els problemes de
l’agricultura a nivell de Balears ens els ha resolt la Sra. Pons
Fullana, i a partir d’aquí haurem de fer i haurem de recordar
precisament aquest discurs memorable quant que representa els
èxits que en matèria agrària ens ha volgut vendre.

No és açò el que sent i el que viu la pagesia, ni molt manco!
La situació és molt més complicada, i el Sr. Barceló
precisament hi feia una referència, lligada a què efectivament no
està dins aquesta proposta en concret lligada a la realitat de la
insularitat, quant a tota la batalla que ens queda per endavant. És
cert, no està inclòs aquí, fer referència només que fa un mes
entrava en el Senat una proposta del Grup Socialista per donar
suport, precisament al Govern de les Illes Balears davant del
Govern de l’Estat, perquè la Comissió d’Agricultura, Pesca i
Alimentació insti el Govern de l’Estat a donar suport davant les
instàncies europees a fer possible precisament la realitat de la
insularitat. Açò són batalles que no estan guanyades, encara que
vostès avui ens vulguin vendre que efectivament estan totes
resoltes. Tant de bo açò fos així, tant de bo! Però
malauradament no ho és, i com que no ho és, ens semblava que
era important que sortís del Parlament un acord que fos unànime
i que es traslladés al Govern de l’Estat per continuar fent camí
de manera conjunta.

Ens diu la Sra. Pons Fullana que no ha de ser d’aquesta
manera, que ells tots sols ho aclariran i que es basten per poder
obtenir tots els resultats. I en aquest sentit per tant, Sra. Pons
Fullana i senyors del Partit Popular, continuïn vostès fent
aquesta feina i continuarem veient els resultats que no són
compartits no només per aquesta cambra, sinó molts d’ells ni
tan sols per la pròpia ciutadania.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Passam, idò, a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 1436/13.

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. 1436/13.

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