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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. 

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Marc Pons.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Lluís Maicas.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Pilar Costa.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Pep Torres substitueix Jaume Fernández.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en
el debat i votació de tres proposicions no de llei amb RGE núm.
3353/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a negociació de les Perspectives Financeres 2014-2020 en la
Unió Europea i en particular les polítiques d’ocupació
d’investigació i de desenvolupament a Pimes, Europa 2020,
canvi climàtic; la segona de les proposicions no de llei 3738/13,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
preservació del ca eivissenc i compliment de la legislació vigent
sobre aquesta raça; i en darrer lloc, amb RGE núm. 4032/13 i
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a retirada del
Reial Decret Llei 4/2013.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3353/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a negociació de
les Perspectives Financeres (PPFF) 2014-2020 (Marc
Financer Plurianual en la Unió Europea (UE) i en
particular les polítiques d'ocupació , R+D+I, Pimes, Europa
2020, canvi climàtic.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei, RGE
núm. 3353/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a negociació de les Perspectives Financeres 2014-2020
en la Unió Europea i en particular les polítiques d’ocupació,
desenvolupament i investigació Pimes Europa 2020 canvi
climàtic, intervé l’Hble. Diputada Sra. Barceló, per un temps,
com vostè sap, de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Avui no és casualitat, és el Dia d’Europa i lligam
aquest dia d’Europa a la importància de la política europea i
d’una manera molt clara el debat al voltant dels pressuposts de
la Unió Europea pel que fa referència al 2014-2020, un debat
que no es pot desconnectar sobre l’àmbit de política econòmica
que la Unió Europea en aquest moment tira endavant. En aquest
sentit, des del Grup Socialista, avui més que mai, en el Dia
d’Europa assenyalam la importància que té la Unió Europea, els

comptes de la Unió Europea, per avançar, per donar suport en
aquest moment tan difícil de crisi a tots els nivells d’optar per
una política de reactivació econòmica que avui crec que tots ja
demanam. 

És fonamental per sortir de la crisi tornar a créixer i crear
ocupació i aconseguir en aquest sentit els objectius de
l’Estratègia Europea 2020. Necessitam lluitar contra la crisi a
tots els nivells i, per tant, preocupa també l’escala europea. A
escala europea, i en aquest sentit dins el conjunt de la Unió
Europea, preocupava el fet que la inversió caigui, una caiguda
i una tendència agreujada des del propi inici de la crisi. Per tant,
en aquest sentit, en aquest debat al voltant dels pressuposts de
la Unió Europea valoràvem la necessitat d’aquesta reflexió i
que, per tant, la Unió Europea i de tots els ciutadans que som
europeus fer aquest plantejament de sentir Europa com a una
cosa de tots. 

Per tant, demanar a Europa, a tots els països de la Unió
Europea, aquest suport a impulsar creixement, i no un
creixement qualsevol sinó un creixement que sigui capaç de
garantir una ocupació estable i de qualitat i que estigui
fonamentat en el coneixement, en el valor del capital humà, de
l’educació, de la recerca, de la innovació, de les petites i
mitjanes empreses, de les noves tecnologies verdes i de les
infraestructures. Per això mateix i en aquest sentit, hi ha tot un
seguit de punts lligats a expressar aquestes voluntats. Hi ha
esmenes presentades pel Partit Popular que algunes sí
acceptaríem d’una manera clara i en canvi d’altres creim que
encara són insuficients.

El suport, per exemple, pel que fa referència al Pla de
garantia jove, el pla que suposa un compromís financer de 1.000
milions per a Espanya en sis anys i que també alhora el Consell
de la Joventut a nivell espanyol en fa una valoració encara de
total insuficiència. I no només des de la clau d’aquesta política,
són també nombroses aquí les autoritats pròpies europees que
assenyalen aquesta insuficiència del compromís com un dels
principals problemes que tenen molts de països de la Unió
Europea, com és l’atur juvenil, front els que han estat els grans
suports a àmbits com són els rescats bancaris, que han consumit
un gran esforç per part de les polítiques europees. 

Per tant, després en tot cas entrarem en el debat o en el
posicionament de les diferents esmenes del Partit Popular,
volíem remarcar, per una banda, els diferents punts que la nostra
proposta inclou. El primer, la necessitat de constatar que és
necessari augmentar el finançament per a l’ocupació,
l’educació, la formació, la mobilitat, la joventut i la inclusió
social i sobretot la inclusió social dels joves. En segon lloc,
assenyalar aquest programa dins el marc de l’Estratègia Europea
2020, dotar d’un major volum de recursos la formació,
l’educació i d’una manera especial la lluita contra l’atur juvenil
i de llarga durada. En aquest sentit, un instrument, com és la
garantia per als joves, com un programa de compromís per
donar una resposta, per part de cada un dels estats, donar una
resposta clara, precisa, amb compromís de temps als joves
aturats també en el nostre país.
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Evidentment, també referent a aquest compromís del 25%
del finançament global del Fons Social Europeu en la política de
cohesió per promoure l’ocupació i la inversió social, tot el que
fa referència a la utilització i a la garantia del Fons Europeus de
Globalització i evidentment acceptam aquesta esmena del Partit
Popular que arribi als treballadors afectats per la crisi que
vivim, però també és clau aquí a Europa els programes de donar
suport a tot el conjunt de persones desfavorides. 

Dins aquesta estratègia de creixement no podem oblidar el
marc de finançament a favor de la recerca, de la innovació, a les
Pimes i a la competitivitat dins tot el que fa referència al
programa marc. En aquest sentit, per tant, també demanar
aquest compromís amb les Pimes a favor d’ajudar que hi hagi
marcs de perspectives financeres per donar suport a aquesta
ampla base de reactivació econòmica que suposen les petites
empreses. 

Volem avançar en la bretxa tecnològica, avançar també en
els projectes prioritaris d’infraestructures identificats a l’àmbit
del transport, l’energia i les telecomunicacions i també en
aquest àmbit donar suport a les mesures necessàries en matèria
de medi ambient, canvi climàtic, biodiversitat a fi de -repetim-
garantir no un creixement qualsevol sinó un creixement
fonamentat en la sostenibilitat de l’ocupació i també en la
sostenibilitat econòmica.

Per tant, avui més que mai en aquest projecte europeu, que
volem que sigui creïble, que volem que sigui socialment just,
que volem que sigui de compromís de tots a favor del
creixement, aquest avançar, el concepte de reactivació
econòmica front unes polítiques d’austeritat duríssimes que
vivim i que, per tant, aquests recursos que sempre són escassos
es prioritzin en l’ocupació, en la innovació i en tot el que
suposen també les petites empreses. Per tant, en aquest sentit,
siguem capaços junts, els diferents països, els ciutadans i
evidentment amb la Unió Europea d’avançar en les respostes a
una crisi amb la qual es pateix moltíssim. 

Per tant, en aquest sentit presentàvem aquesta proposta i les
diferents esmenes que avui s’han presentat per part del Partit
Popular algunes d’elles amb el seu suport i algunes altres, com
la que hem assenyalat, que creim que són encara insuficients els
compromisos de la Unió Europea en aquest cas lligats a la
política de suport als més desvalguts i a la política de l’atur, la
política per combatre l’atur dels joves.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. A la Proposició no de llei RGE núm.
3353/13 s’han presentat tres esmenes per part del Grup
Parlamentari Popular amb el RGE núm. 4744, 4795 i 4796/13.
Per a la defensa de les esmentades esmenes té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Aquesta és una proposició important perquè tracta un dels
principals problemes que pateix la nostra societat com és l’atur
i la formació i l’educació i la capacitació de les persones per
poder entrar en el mercat laboral a la vegada que el reforç a les
nostres Pimes.

Prova que això és així i així ho considera el Partit Popular,
i també com no pot ser d’una altra manera el Grup Parlamentari
Popular en el Parlament de les Illes Balears, és que una de les
línies més importants de defensa en el darrer consell del mes de
febrer de l’any 2013 per part del Govern d’Espanya va ser,
precisament, el reconeixement de la necessitat d’implementar
polítiques que afavorissin la creació de llocs de feina, amb una
especial incidència justament a l’atur juvenil.

Fruit d’això ha estat que, malgrat el punt de partida era una
contribució neta per part d’Espanya a les arques europees
després d’aquesta negociació feta pel Govern d’Espanya, es
revertís aquesta situació i aconseguíssim un millor finançament
que el que havia estat el darrer quadrienni anterior, passant a un
0,2 del producte interior brut, la qual cosa suposa uns 2.200
milions d’euros anuals aproximadament, és a dir, 15.500
milions de saldo positiu per al total del període.

Evidentment totes les xifres són millorables, però tenint en
compte el punt de partida, les dades del quadrienni interior on
estàvem en un zero... crec, no sé, no vull dir mentides, però crec
que era un 0,15 del PIB, i que a això se li ha addicionat una
partida molt important justament per a ocupació, crec que la
situació que hi havia quan el Partit Socialista va redactar,
pareix, aquesta proposició no de llei, que era després del
Consell Europeu del mes de novembre de 2012, poc té a veure
amb la situació generada en posterioritat pel consell del mes de
febrer i sobretot les mesures i el suport que dóna Espanya al
Fons de Garantia Juvenil en el mes de març. Per tant, crec que
el primer error d’aquesta proposició és no adaptar-se a la realitat
sinó partir d’una realitat que no és la d’avui. 

Dit això, nosaltres hem presentat tres esmenes que
precisament, en primer lloc, constaten els avanços haguts en
matèria d’ocupació, en matèria de finançament, en matèria de
suport a les Pimes, és un dels eixos fonamentals de les
conclusions aprovades pel Consell Europeu, de dies 7 i 8 de
febrer, i, per tant, creim que això s’ha de reconèixer així i no
aprovar una proposició que poc té a veure amb allò realment
aprovat, perquè faltaríem a la veritat i crec que com a proposició
d’aquest parlament no és un bon punt de partida ni serveix al
que crec és la voluntat de tots els grups que és fer arribar la
nostra veu inequívoca que creim que, a diferència del que diu el
PSOE, que gràcies que hem implementat aquestes polítiques
d’austeritat a Espanya avui estam en condicions d’exigir a
Europa aquest major finançament. I nosaltres creim que si avui
som aquí, si ja no es parla de rescat, si tenim una prima de risc
a 300 o per sota de 300 quan fa mig any estàvem a més de 700
i tots ens aixecàvem cada dia pensant que seríem rescatats, si
això avui no és així és gràcies a l’esforç que han fet tots els
espanyols, a proposta del Govern d’Espanya.
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En aquest context i en aquesta situació creim que això s’ha
de constatar i creim que hem de continuar exigint i per això
també hi ha esmenes en el sentit de continuar exigint que el
Govern d’Espanya defensi un tema tan important, i és una de les
esmenes que a nosaltres més ens agradaria que se li donàs
suport per part dels altres grups parlamentaris, com és l’esmena
d’addició que entenc que el Govern d’Espanya, perquè sempre
perjudica a Balears, no pot només exclusivament tenir en
compte el producte interior brut per càpita sinó que s’han
d’introduir altres criteris com és, per exemple, el de desocupació
juvenil, entre d’altres. Aquesta és una posició que ha defensat
tant el president, el Sr. Bauzá, com el conseller de Presidència,
Sr. Gómez, com jo crec que totes les forces parlamentàries i
crec que és important recalcar i reafirmar que continuam creient
que Espanya necessitam que a més del que és estrictament el
producte interior brut es tenguin en compte altres
circumstàncies que s’ajusten molt més a la nostra problemàtica
d’avui i que no podem oblidar que l’atur és un dels problemes
més greus que tenim Espanya i els espanyols.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Ara per al torn de fixació de posicions
per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Barceló,
per deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Estam davant una proposició similar
a les que ja havia presentat  el Grup Socialista amb relació al
debat dels pressuposts de la Unió Europea, primer sobre la
PAC, llavors, la segona, sobre temes d’innovació, i aquesta
tercera més orientada cap a les qüestions d’ocupació i formació.

Com en les dues primeres manifestam el nostre suport a les
orientacions que des del Grup Socialista es plantegen perquè
coincideixen amb les quals nosaltres defensam respecte de
l’orientació social que ha de tenir tot aquest pressupost i del
desenvolupament regional. 

En tot cas, comentar que en el cas aquest, no va ser així en
el de la PAC, però sí en aquest notam a faltar, tant a la proposta
original com fins i tot a les esmenes que presenta el Grup
Popular, el tema de la insularitat, que ens toca absolutament de
prop en el cas de les Illes Balears, i fins i tot a l’hora de posar
criteris per a la distribució de fons europeus, que el Partit
Popular posa les taxes de desocupació juvenil, abandó escolar,
desenvolupament tecnològic de la regió, que ens pareixen
encertades, però proposaríem als dos grups que s’afegís també
el d’insularitat que, precisament, el defensàs l’Estat espanyol
davant la Unió Europea. 

Ja ho vaig dir en el darrer debat, no basta que les Illes
Balears les defensin davant BrusselAles, que s’han defensat ara,
però també en el passat, sinó que ha de ser l’Estat espanyol que
ha de fer seva la defensa de la insularitat, que en el cas de
Canàries sí ho va ser, però no així en el cas de les Illes Balears,
per tant, quedam absolutament coixos sempre en aquestes
qüestions que són tan importants a l’hora de repartir els fons i
siguin de polítiques d’ocupació, de recerca, de desenvolupament
o de polítiques agràries.

Per acabar, i per no repetir arguments que ja he utilitzat en
aquesta mateixa comissió les dues vegades que hem debatut
proposicions similars, vull fer uns comentaris sobre una de les
esmenes que ha fet el Partit Popular, concretament la 4794/2013
que al final proposa que el Parlament es feliciti perquè
finalment el corredor Mediterrani estigui dins la Xarxa
Transeuropea de Transport perquè això serà bo per als
interessos dels ciutadans de les Illes Balears. Bé, efectivament,
estam totalment d’acord, en tot cas volem recordar que s’ha
imposat a Europa, lògicament com no podia ser d’una altra
manera, el criteri més lògic i des de tots els punts de vista,
social, econòmic, comercial, etc. Vull recordar que el Govern
espanyol ha mantingut una postura en aquest sentit, el Govern
del Partit Popular, favorable als dos corredors, el central i el
Mediterrani, però amb una diferència important, una aposta
molt forta pel corredor central i més tèbia i quasi per no quedar
malament del corredor Mediterrani, quan tot, tot feia indicar que
el corredor important a nivell social, econòmic i viable
econòmicament és el Mediterrani, no és el corredor central que
serà deficitari sempre.

I no és que siguin incompatibles, però en un moment de
restriccions econòmiques i pressupostàries, pensar que es
podrien dur a terme els dos corredors era absolutament inviable
i fora de lloc. Però a la Unió Europea ha imperat el seny i el
sentit comú del corredor ferroviari del Mediterrani. I, per tant,
estam d’acord amb aquesta felicitació, però recordar que el
Govern del Partit Popular ha mantingut una postura en aquest
sentit poc lògica.

Reiteram, per tant, el suport a la proposició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Ara procedeix a la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts. Per la qual cosa els
demanaria, especialment al grup proposant, si volen una
suspensió o si podem continuar? Podem continuar. 

Idò ara pertoca la intervenció del grup proposant per fixar la
posició i assenyalar les esmenes acceptades. Té vostè cinc
minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. En relació amb l’esmena RGE núm. 4796,
en allò que fa referència als criteris, evidentment estam d’acord
i també estaríem encantats que s’hi sumés el concepte
d’insularitat, si el Grup Popular hi està d’acord. Per tant, en
aquest sentit creim que sí que és totalment correcta l’esmena
d’addició. Per tant, acceptaríem aquesta esmena i hi afegiríem
el concepte d’insularitat.



ECONOMIA / Núm. 32 / 9 de maig del 2013 445

 

En relació amb l’esmena RGE núm. 4795, que ens demana
suprimir el punt 5 i reduir en el punt 10 la darrera part d’una
redacció que d’alguna manera volíem també tenir les garanties
que la inversió per inversió i més en aquests moments, està bé
mantenir la salvaguarda externa d’evitar inversions
ambientalment nocives o incoherents. Creim que s’hauria de
mantenir i per tant, rebutjaríem aquesta esmena.

(Remor de veus)

Mantendríem ..., aquesta esmena la rebutjaríem.

I l’esmena RGE núm. 4794, acceptaríem els punts 3, 4, 6, 7
i 9. I el 2 no l’acceptaríem. És a dir, podem entendre que feim
una passa endavant, però el compromís entorn a la garantia
juvenil, que ens felicitem per arribar a una quantitat que en
aquests moments és qüestionada per les diferents entitats que
directament han treballat en aquest projecte, crec que no
correspon. La nostra redacció creim que feia un esforç per no
entrar en allò que fa referència a la quantitat. I evidentment en
relació a tothom que s’ha posicionat en relació a aquest projecte,
la quantitat és minsa i alhora també és molt magra encara el
compromís de l’Estat amb aquest projecte. És cert que el cita en
l’estratègia d’emprenedoria jove, però el cita, no hi ha
compromís d’estructuració i en aquest moment encara no hi ha
ni els contactes, ni els treballs necessaris de concertació com
perquè aquest projecte es desenvolupi, no només en el 2014 que
li pertoca, sinó que valoràvem que fins i tot..., i així la Unió
Europea també ho possibilita, que ja s’ha comencés a
estructurar. Per tant, encara són compromisos magres. Nosaltres
evidentment hem de donar un vot de confiança de què tot açò es
treballi i es tiri endavant, però felicitar el Govern de l’Estat és
un poc agosarat encara en aquests moments. Ben segur que
d’aquí un any, si ho fa bé, ho tornarem dur i el felicitarem,
m’encantarà, però en aquests moments, encara a hora de
començar, felicitar-lo evidentment creim que no és prudent i,
per tant, mantindríem la redacció inicial que teníem a la nostra
proposta. 

La resta, evidentment les acceptaria. I si volen que facem un
recés de dos minuts, evidentment encantada.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Idò farem un recés de dos minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Barceló, a quin acord han arribat? Per assentiment puc
entendre que s’ha aprovat qualque punt...

(Remor de veus)

Perfecte, molt bé. Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

La transacció en el punt 2 de l’esmena RGE núm. 4794 que
substituiria el punt 2 de la proposta inicial.

EL SR. PRESIDENT:

I podríem entendre que està aprovat idò per transacció i per
assentiment aquest punt?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Jo pens que sí. Diria: “el Parlament de les Illes Balears
constata el suport donat pel Govern d’Espanya a la iniciativa de
garantia juvenil en el passat Consell Europeu del mes de març
i l’obtenció de 1.000 milions de finançament addicional per a
l’ocupació juvenil -punt. El Parlament de les Illes Balears
demana al Govern d’Espanya que estructuri amb urgència el
programa de garantia juvenil al nostre país.” Açò seria el segon
punt.

Acceptam els punts 3, 4, 5, 7 i 9. I per tant...

(Remor de veus)

No, açò és una altra esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Li ho repetesc. Ha parlat vostè de la transacció del punt
número 2 i ha dit igualment que acceptava les esmenes en els
punts 3, 4, 5...

(Remor de veus)

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

El punt 6, el 7 i el 9. 

EL SR. PRESIDENT:

El 5?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

 El 5 que ve a una altra esmena no l’acceptam. No acceptam
l’esmena ni al punt 5 ni al punt 10.

EL SR. PRESIDENT:

I a l’11?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

No hi ha punt 11.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Idò afegim el punt 11 d’insularitat i l’entenem aprovat per
assentiment.

Idò només sotmetríem a votació els punts 1 i 5...
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

1, 5 i 10.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

1, 5 i 10. Perfecte, idò podem dir que la transacció del punt
2, els punts 3, 4, 6, 7, 9 i el punt 11 d’addició queden aprovats
per assentiment?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

I ara passam a la votació dels punts 1, 5 i 10.

Vots a favor? 

SolAlicita vostè votació separada dels punts 1, 5 i 10?

(Remor de veus)

Idò passam ara a la votació separada del punt 1. Molt bé.

Vots a favor?

Queda aprovat per assentiment.

I ara passam a la votació dels punts 5 i 10.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra i cap abstenció.

En conseqüència, queda aprovada en els termes que han
estat establerts la Proposició no de llei RGE núm. 3353/13.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3738/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a preservació del
ca eivissenc i compliment de la legislació vigent sobre
aquesta raça.

Ara per a la defensa de la segona de les proposicions no de
llei RGE núm. 3738/13, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la preservació del ca eivissenc i al
compliment de la legislació vigent sobre aquesta raça, intervé
l’Hble. Diputada Sra. Esperança Marí per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MARÍ MAYANS:

Gràcies, president. Tot just abans de començar, voldria fer
un petit comentari sobre la darrera vegada que el tema de la
protecció de la raça del ca eivissenc va ser tractat en aquest
parlament, va ser en plenari mitjançant una pregunta que es va
fer en el torn de preguntes, que va aixecar diferents somriures
entre els diferents diputats de la cambra. Voldria dir
senzillament com anècdota i recordar a tots els diputats i
diputades, que els símbols dels pobles són això, els seus símbols

i sempre desperten passions i adhesions, però cada símbol per
al seu poble és important.

Dit això, el ca eivissenc constitueix una raça canina prou
especial, amb unes característiques molt clares i així mateix
convenientment reconeguda. La seva descripció apareix ja en el
Reial Decret 558/2001, de 25 de maig, el qual regula el
reconeixement oficial de les organitzacions o associacions de
criadors de cans de raça. Entre aquestes hi consta el ca
eivissenc, podenco ibizenco en la seva denominació castellana,
i l’associació que s’encarrega de la seva certificació, és a dir,
l’Associació de Criadors de Ca Eivissenc.

El ca eivissenc, ja ho hem comentat, és una raça canina
especial, se la qualifica com a raça de gran elegància, emparada
en el prestigi de la seva història, segons els especialistes que
n’han seguit el rastre a través de la història, es considera que
ben probablement el ca eivissenc va ser introduït a Eivissa pels
cartaginesos. Una de les coses que sempre em sorprenen en
veure papirs o presentacions pictòriques provinents de l’antic
Egipte, és l’aparició de cans que recorden poderosament el
nostre ca eivissenc. No hauríem de descartar que els
cartaginesos l’haguessin portat a Egipte o viceversa, i que
posteriorment el ca eivissenc hagués estat introduït a les Illes
Pitiüses. Es tracta d’un caçador àgil i, segons destaquen també
els especialistes, d’un ca amb una intelAligència especial. Té una
gran agilitat, força extraordinària i un talent natural per a la
caça. Aquesta espècie sense cap tipus de dubte, forma part del
patrimoni antropològic i cultural de les illes d’Eivissa i
Formentera i per tant, també i per extensió de la resta d’Illes
Balears i fins i tot d’altres territoris.

L’esmentat Reial Decret 558/2001 estableix en el seu article
3.1, tractant-se de races canines espanyoles, l’organització o
associació solAlicitant, haurà d’ajustar-se al prototip racial únic
per a tot el territori nacional i a l’estructura i divisió de llibre
genealògic (...), tant aquell com aquest, per la comunitat
autònoma competent en cada cas. Segons estableix l’article 3,
tractant-se d’altres races, el prototip racional serà el que
correspongui a l’acord amb els criteris internacionals en la
matèria. 

Clar i ras, no es pot deixar a lliure criteri ni a la
desorganització caòtica, la consideració de les races canines, hi
ha d’haver una associació o una organització per a cadascuna de
les races i que portin el llibre genealògic, que portin, per tant, la
regulació dels individus que formen part d’una raça en qüestió.

Com s’hagin de regular les races autòctones, idò està
clarament establert i no es pot deixar a la iniciativa de cadascú,
com li vagi bé en cada moment, sinó ben al contrari. Aquest
criteri té moltes implicacions tant de caire esportiu, com de
caire regulador de la raça, com fins i tot de caire econòmic.
Evidentment de la regulació de les races canines, de cada raça
canina en particular, no se’n pot encarregar tothom que vulgui,
ni pot anar cadascú pel seu compte.
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El punt 3 del Reial Decret 1557/2005, de 23 de desembre,
estableix que el reconeixement oficial podrà denegar-se a
aquelles organitzacions o associacions que posin en perill la
conservació de la raça o comprometin els programes zootècnic
d’una altra organització o associació existent.

Queda clar idò que a cada cas hi ha d’haver una
organització, o una associació que es faci càrrec de regular les
determinades races i que mentre un està al càrrec no n’hi pot
haver cap altra i fins i tot que es pot revocar una associació si en
aquest sentit no compleix amb els seus deures. En el cas concret
del ca eivissenc, en principi tot està regulat i no hi hauria
d’haver cap tipus de problema. El llibre genealògic del ca
eivissenc és competència de l’Associació de Criadors de Ca
Eivissenc d’Eivissa i Formentera, entitat competent en la
regulació dels exemplars d’aquesta raça, atorgada pel Decret
1/2007, de 12 de gener.

Ocorre, però, que amb la nostra tendència secular a generar
problemes allà on aparentment no n’hi hauria d’haver, aquest fet
que apuntam no sempre es té en compte, ben al contrari.
Repetidament s’han celebrat a Eivissa i a altres llocs de les Illes
Balears, com a la resta de l’Estat espanyol, certàmens amb cans
eivissencs sense les certificacions pertinents de l’Associació de
Criadors de Ca Eivissenc d’Eivissa i Formentera, tal i com
estableix, com acabam d’esmentar, la legislació vigent, fet que
implica l’incompliment d’aquesta legislació.

Per tant, des del nostre punt de vista això pot suposar i de fet
suposa, un greu perjudici envers la conservació de la raça del ca
eivissenc. Se’n pot derivar sense cap mena de dubte, que la raça
declini i degeneri, perquè un permeti concórrer en aquests
concursos en qualitat de ca eivissenc, qualsevol tipologia canina
que hi guardi semblances clares. Per tant, la preservació de
l’espècie com a raça canina específica es podria veure
perjudicada en el futur, o tal vegada ja ho està sent ara mateix,
perquè tal i com he dit ja s’han celebrat repetidament concursos
sense les certificacions pertinents.

Des de la perspectiva mallorquina podria semblar que la
qüestió no té més importància, però estic convençuda que si es
tractàs d’aquesta manera qualsevol raça autòctona de Mallorca
hi hauria una reacció immediata i no es permetria que les coses
es fessin de qualsevol manera, tal i com s’està permetent
actualment. Voldria recordar que la Federació Balear de Races
Canines de Mallorca no participa en cap concurs sense estar
acompanyada de l’associació pertinent de certificació, només
participa sense la pertinent associació de certificació
repetidament en el cas del ca eivissenc. No ho dic com una
anècdota, tot aquest volum de papers són denúncies presentades
a diferents tribunals allà on es demana el compliment sistemàtic
de la legislació, perquè si no s’està entrant en un procés de
degeneració d’allò que s’entén per ca eivissenc que és
preocupant.

Per tant aquesta proposició no de llei és fruit de la
preocupació de les persones que formen part de l’associació de
criadors del ca eivissenc, de les persones que hi guarden alguna
relació. Per tant en el seu moment es va veure amb alarma a
Eivissa i a Formentera que des del Consell Insular de Mallorca
s’usassin sempre sense cap tipus de problema denominacions
com podenco balear quan es referia al ca eivissenc. 

Per tant recollint aquesta preocupació presentam aquesta
proposició no de llei, que es limita a qüestions que entenem que
s’ajusten estrictament a la legalitat, que constitueix
senzillament, si es pot dir d’aquesta manera, recordar el més pur
sentit comú a l’hora de complir-les. Per tant en primer lloc
consideraríem que el Parlament de les Illes Balears ha d’instar
el Govern o recordar al Govern que ha de continuar treballant
perquè els estaments implicats en competicions recordin que les
federacions han de presentar-se sempre acompanyades de les
associacions que certifiques. I en segon lloc s’entendria que el
Govern de les Illes Balears s’ha de posar en contacte amb tots
els estaments que participen perquè compleixin de forma
escrupolosa les condicions de certificació. I, finalment, fer una
constatació d’allò que també ja apareix d’alguna manera negre
sobre blanc, que sense la preceptiva certificació de l’Associació
del ca eivissenc d’Eivissa i Formentera no se celebrin
esdeveniments oficials on hi hagi presència d’aquesta raça.

Per tant entenem que són qüestions de sentit comú que no
haurien d’haver estat causa d’una proposició no de llei en aquest
parlament, però que s’ha hagut de presentar perquè
repetidament no s’han tengut en compte els requeriments de les
diferents associacions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Ara, per al torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentar MÉS, Sr. Barceló té vostè la
paraula, com vostè sap per deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, crec que l’exposició
de motius que ha fet la diputada Esperança Marí és prou clara.
Es tracta bàsicament d’una qüestió de compliment de la llei, del
Reial Decret 1557/2005, i també una qüestió, crec jo, de defensa
de les races autòctones. Crec que és prou important que es
mantenguin les característiques racials de cada una d’aquestes
races autòctones pròpies de cada una de les Illes o de les Illes
Balears com per donar suport, per tant, a aquesta proposició no
de llei, que a més ve en certa manera per una errada important
del Consell Insular de Mallorca amb aquesta qüestió del
podenco balear, que compartim la crítica a aquesta situació
provocada, insistesc, per aquesta errada propiciada pel Consell
Insular de Mallorca.

En tot cas crec que aclarir per part del Parlament de les Illes
Balears el posicionament en aquests tres punts és més que
pertinent. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. I ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Torres, per un
temps de deu minuts.
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EL SR. TORRES I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo
també som conscient que aquest és un tema que sembla un tema
menor i sense importància per ser debatut en aquest parlament,
i que pot ser vist per les altres illes com un tema menor, però
com diu la diputada a l’exposició de motius el ca eivissenc, i ho
perceb clarament la societat d’Eivissa i Formentera, es
considera un dels patrimonis antropològics i culturals de les
nostres illes.

Les (...) oficials d’aquest ca original d’Eivissa ja es varen
regular el 1930 per la Asociación Central del Fomento de Razas
Caninas, on es varen definir les característiques d’aquest ca, i
que també es podia trobar a Mallorca, Catalunya, València, el
Rosselló i la Provença, i que era conegut, segons deien, com el
ca de les Balears o com el ca mallorquí. Amb tot es reconeixia
que era molt més conegut com a ca eivissenc. 

Des de fa temps la denominació d’aquesta raça ha estat
motiu de polèmiques. Ja el 1930, com he dit abans, podem llegir
i comprovar a la veu “ca eivissenc” de l’Enciclopèdia d’Eivissa
i Formentera que el president de la Reial Societat Central de
Foment de Races Canines espanyoles, davant la polèmica sobre
la denominació d’aquest ca contestà el requeriment del
president de la societat de caçadors eivissenca, el Sr. Bartomeu
Prats Escandell, en escrit del 3 de febrer de 1930, i llegesc
literalment el que diu: “En cuanto al nombre que se da al
perro, por unos llamado ca eivissenc y, por otros, ca mallorquí,
con fecha de (...) del mismo escribí al representante de las Islas
Baleares, don Alfredo Llompart, rogándole realizase una
encuesta sobre el particular para determinar, teniendo en
cuenta las opiniones más fundamentales, cuál es el título que
en lo sucesivo debe llevar el podenco que se cría en Baleares,
y con fecha 7 del corriente mes de junio hemos recibido carta
de Don Alfredo Llompart en la que se nos dice que después de
haber consultado con algunos de los cazadores viejos con
alguna ilustración, con varios escritores y con algunos
filólogos de nota, todos dicen con rara unanimidad y noble
franqueza que en Mallorca nunca se ha hablado de podenco
mallorquín y sí siempre de ca eivissenc”, i en conseqüència el
comitè d’aquesta societat el 12 de juny de 1930 per unanimitat
va acordar que d’aleshores ençà es conegués com a podenco
ibicenco, que es la traducció al castellà del ca eivissenc.

No m’estendré en les característiques i en les bondats i en la
història d’aquest ca perquè la Sra. Diputada ja ho ha fet, i bé,
per cert. Només vull recordar-li que les característiques del ca
eivissenc -faré un poc de cronologia- varen ser regulades pel
Reial Decret 558/2001, on es feia el reconeixement oficial de les
organitzacions i les associacions de criadors de pura raça. Ja el
2005, i per iniciativa del Consell d’Eivissa, presidit pel Sr. Pere
Palau, i impulsada pel conseller Pep Mayans es va produir una
resolució de la Conselleria d’Agricultura i Pesca de 16 de març
de 2005, on es reconeixia oficialment l’Associació de criadors
del ca eivissenc d’Eivissa i Formentera com a criadors de cans
de pura raça, i posteriorment, mitjançant el Decret 1/2007, es va
crear el llibre genealògic del ca eivissenc, on es regulava el seu
funcionament, i es va dar la gestió d’aquest a l’Associació de
criadors del ca eivissenc d’Eivissa i Formentera.

Aqueixa problemàtica, com bé ha recordat el representant de
MÉS, es va revifar amb la publicació al BOIB del mes de febrer
del 2012 del reglament de caça del Consell de Mallorca, on es
denominava com a podenco autòcton de les Illes Balears en
referència al ca eivissenc, el que desencadenà a Eivissa tot un
moviment en defensa de la denominació d’aquesta raça i, tant
pel ple del Consell d’Eivissa com de tots els ajuntaments, va
provocar una declaració institucional en defensa del ca eivissenc
i a favor de l’Associació dels criadors d’Eivissa i Formentera,
després de constatar la importància i l’antiguitat del ca eivissenc
i el tresor que constitueix aquesta raça, una de les més
importants del món, polèmica que es va resoldre, per cert, d’una
forma ràpida a causa de les gestions que va fer el president del
consell Vicent Serra, i sobretot el conseller d’Agricultura del
Govern, Sr. Company, que es va desplaçar a Eivissa per reunir-
se i conèixer la problemàtica amb el Consell d’Eivissa i amb el
president de l’Associació de criadors, i en carta d’11 d’octubre
va solAlicitar al Consell de Mallorca que modificàs el nom de
podenco autóctono, atès que aqueixa raça no figurava en el
catàleg de races autòctones, cosa que va ser atesa i es va
rectificar per acord del ple de 14 de març, on es canvià la
denominació de podenco autóctono per la de ca eivissenc.

I també en cartes de 18 de setembre i d’11 d’octubre el Sr.
Conseller es va dirigir a Jaume Ripoll Rubí com a representant
de la Federació de caça i al Sr. Antonio Serra Torres com a
president de l’Associació de criadors del ca eivissenc d’Eivissa
i Formentera per tal de recordar-los que no es poden organitzar
campionats oficials sense comptar amb l’entitat que gestiona el
llibre genealògic de la caça.

Sra. Diputada, fins aquí podem estar completament d’acord
amb les posicions de defensa del ca eivissenc, però sí que li
volia fer algunes reflexions sobre les propostes d’acord. Amb
aqueixes propostes vostè ens demana i insta el Govern de les
Illes Balears a recordar a tots els estaments implicats en
competicions canines que es compleixi la legalitat, i contactar
amb els consells insulars perquè compleixin escrupolosament
les condicions de certificació. Bé, es fa palès per tot el que hem
dit que tot això ja és una feina que ha estat fent i ràpidament la
Conselleria d’Agricultura, amb les cartes i amb tot el que hem
dit. 

I per altra banda ens demana que no es pugui celebrar cap
esdeveniment oficial amb participació de cans d’aquesta raça
sense la perspectiva certificació. Jo crec que aqueixa petició és
un poc àmplia; jo realment no som cap expert en tema de cans,
però em vénen ara al cap algunes competicions en què hi pot
haver cans eivissencs, el concurs Agility, no ho sé, per dir
alguna cosa, un concurs de caça en què no hi hagi limitació de
raça de cans i que hi hagi altres cans, en fi, altres esdeveniment
que no necessitin realment la certificació. Per tant jo li
demanaria que en aquest cas, en el primer cas no instàssim el
Govern a fer una cosa que ja està fent, sinó que si vostè vol li
podem demanar que continuï fent-ho per així complir l’objectiu,
que és preservar la raça del ca eivissenc. I en segon lloc limitar-
ho un poquet a aquelles competicions en què sigui, per
imperatiu legal o per reglament, necessari que estiguin
certificades.
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Com que en el fons veig que estam d’acord, com no pot ser
d’altra manera, en la voluntat de defensar el ca eivissenc i que
sigui l’Associació de criadors de cans eivissencs la que continuï
certificant aqueixa raça, jo li demanaria, Sra. Diputada, als
altres grups polítics i al Parlament, si ens concedirien uns quants
minuts per mirar d’arribar a un text conjunt que poguéssim
votar tots.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Bé, jo crec que podríem fer, idò, si els sembla... Bé,
té ara vostè per contradiccions cinc minuts. No sé si vol que
facem una suspensió ara o si la vol després. En qualsevol cas...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Podríem fer una suspensió ara i després faria, si de cas, un
petit resum.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Idò feim un recés de dos minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Marí, idò té vostè el torn de paraula ara per cinc
minuts, si ens pot ilAlustrar si han arribat a qualsevol acord.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. Sí, us llegiria l’acord a què hem arribat
els diferents grups, que quedaria de la següent manera...; però
just abans de llegir-ho sí que he de fer una referència al fet que
quan es demanen esdeveniments oficials s’entén esdeveniments
oficials en què el títol sigui ca eivissenc, que aparegui en
esdeveniments..., és a dir, a qualsevol tipus d’esdeveniment amb
la paraula de ca eivissenc. Clar, no es parla de certificació
oficial en concursos com poden ser els de cans de barra o cans
de caça de conill, etc., sinó sempre que aparegui la denominació
d’origen específica.

Dit això també he de recordar que el ca eivissenc mereix,
per les seves condicions, les seves característiques, tots els
esforços que es puguin fer perquè es preservi com a tal, i per
tant mereix que aquest parlament hi dediquem només que siguin
aquests minuts d’aquest matí d’avui.

Per tant, felicitant tots els grups per l’acord a què arribam,
el text a què s’arriba queda de la següent manera. “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir
recordant a tots els estaments implicats en competicions o
activitats oficials canines en què participin cans de la raça cans
eivissencs, que aquestes, d’acord amb el que marca la legislació
vigent, requeriran de la reglamentària certificació oficial de
l’Associació de criadors de ca eivissenc d’Eivissa i Formentera,
titulars competents en l’esmentada certificació”.

Per tant senzillament he d’agrair una vegada més el suport
a aquesta iniciativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, perquè jo m’aclareixi, vostè ha llegit el punt número 1.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Perdó, president. Hem agrupat els tres punts en un sol punt
que seria aquesta declaració que us he llegit. Per tant seria un
punt únic.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Idò aquesta declaració que ha llegit la podríem
entendre aprovada per assentiment?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Així mateix.

EL SR PRESIDENT:

Perfecte. Molt bé, idò, queda aprovada, en conseqüència, la
Proposició no de llei 3738/13 per assentiment, en els termes que
ha establert la Sra. Esperança Marí. 

Li pregaria, per favor, que fes arribar el text definitiu a la
Mesa. Gràcies.

Com una qüestió particular, en el debat anterior el punt 8 el
podríem entendre, Sr. Barceló..., és que a la transcripció literal
no hem parlat del punt número 8. El Grup Popular m’ha dit que
hi estava d’acord; igualment podríem entendre aprovat per
assentiment el punt 8 de la Proposició no de llei RGE núm.
3353/13, del Grup Parlamentari Socialista. Hi estan d’acord?
Molt bé.

3) Proposició no de llei RGE núm. 4032/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a retirada del Reial Decret Llei
4/2013.

Idò per a la defensa de la tercera de les proposicions no de
llei, RGE 4032/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS,
relativa a la retirada del Reial Decret 4/2013, intervé l’Hble.
Diputat Sr. Barceló, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament aquesta és una
proposició no de llei en què som molt crítics amb el Reial
Decret 4/2013, sobretot per la manca de negociació i la manca
de voluntat d’arribar a consensos per part del Govern de l’Estat
en totes les mesures que es refereixen a qüestions d’ocupació,
de negociació colAlectiva i d’acomiadaments.
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Per això instam el Parlament..., que el Parlament insti el
Govern de l’Estat a retirar aquest reial decret llei 4/2013 i
negociar les mesures que es posen per als emprenedors i la
creació d’ocupació. He de dir que bàsicament es refereix al títol
primer del Reial Decret Llei i a algunes disposicions addicionals
i finals que es refereixen a ocupació, no a la resta de qüestions
del reial decret llei que són mesures per a pagament de
proveïdors o per a qüestions d’hidrocarburs, que no són objecte,
per tant, sinó les d’ocupació.

He de dir que la destrucció de l’ocupació juvenil ha estat
molt important. Vull recordar que les mesures que s’han fet de
retallades, paralitzant per exemple la incorporació de joves a
sectors que requereixen molta mà d’obra, per exemple educació,
sanitat, dependència, justícia, tot això, tots aquests sectors que
evidentment eren una sortida per a molts de joves que
s’incorporaven al mercat laboral, avui en dia estan absolutament
tallades, i les mesures que s’han adoptat per intentar recuperar
aquesta ocupació juvenil són mesures com aquest reial decret
llei 4/2013, que continuen dins la línia iniciada per la reforma
laboral iniciada pel govern del Sr. Rajoy, que ha reforçat el
poder empresarial en detriment de la negociació colAlectiva, i ha
primat sobretot els acomiadaments.

Aquest reial decret llei proposa una sèrie d’incentius a la
contractació, com bonificacions i reduccions, però hem de
recordar que aquestes bonificacions i reduccions tenen una
eficàcia molt limitada, que el que fan en realitat és transferir
rendes a les empreses però amb molt poc compromís que
realment es generin i es mantenguin aquestes ocupacions. De fet
són un estímul perquè se substitueixen persones ja madures que
tenien una ocupació estable per joves amb contractes molt més
precaris i molt més barats. De fet les estadístiques que estan
sortint de l’EPA i de l’atur ens estan constatant que està passant
exactament això, que persones que en aquests moments estaven
ocupades, en general majors de 45 anys, estan essent
substituïdes per persones joves amb uns contractes precaris i
molt més barats. Per tant això està passant ja avui en dia. Per
altra banda també aquests incentius en realitat el que suposen és
un increment del dèficit de la Seguretat Social. 

Què fa aquest reial decret llei? Crea un nou contracte a
temps parcial, amb una durada que pot no superar el 50% del
temps complet, molt incentivat com he dit per reduccions a les
quotes de la Seguretat Social i pot ser indefinit o temporal, és a
dir, estam enviant el missatge a l’empresari que el contracti
temporalment. L’empresa a més garanteix... es garanteix la
possibilitat de contractar per mitja jornada i llavors obligar a
ampliar la jornada als treballadors sense que aquests tenguin cap
tipus de negociació possible per evitar-ho.

Per tant, estam fent una ocupació jove més precària,
s’amplia en concret la figura del contracte eventual per
circumstàncies de la producció a la contractació de joves sense
experiència laboral i també es resta valor al contracte en
pràctiques que també és molt precari.

Es continua insistint en el tema de l’autoocupació i dels
emprenedors, que està molt bé, però això s’utilitza pel Govern
espanyol com una manera que la responsabilitat de crear
ocupació passi als mateixos treballadors i treballadores diluint,
per tant, la responsabilitat que els mateixos poders públics i
empresarials tenen en la creació d’ocupació. Com que cadascú
s’ha d’espavilar, jo, Estat, jo, Administració, me’n desentenc i
ja t’arreglaràs. Això és el que està passant.

Per tant, si no canviam les polítiques d’austeritat i retallades
en inversió, en creixement econòmic i en millores en serveis
públics, si no feim una aposta per un sistema educatiu públic i
de qualitat que doni respostes a les exigències reals formatives
de treballadors, reials decrets lleis com aquest al qual ens
afrontam, no serveixen de res.

Insistesc ja per resumir, aquest reial decret llei 4/2013, de
mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul de creixement i de
la creació d’ocupació, en realitat el que fa és bonificació de la
contractació temporal, per tant perjudica la contractació
indefinida, amb un missatge molt clar als empresaris: no facin
contractes fixos als joves que els temporals són molt més barats;
i mentrestant, la taxa d’atur de la població juvenil està, d’acord
amb la darrera EPA tant en l’àmbit d’Espanya com en l’àmbit
de les Illes Balears està entorn als 60%, i la combinació
d’aquesta temporalitat i d’aquest temps parcial, juntament amb
aquests contractes, com dic, de temporalitat i barats, ens duen
a treballadors joves, pobres, d’emancipació impossible.

Crec que són suficients qüestions les que hem posat damunt
la taula com per demanar la retirada d’aquest reial decret llei i
que es consensuï amb els agents socials i econòmics perquè les
mesures d’estímul a l’ocupació siguin realment efectives.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Ara en torn de fixació de posicions,
com vostès saben, de major i a menor tret del grup al qual
pertany el president del Govern el qual intervendrà en darrer
lloc, per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Barceló per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment, la proposta del
grup MÉS va lligada a les mesures del primer títol i d’algunes
disposicions i derogatòries lligades a les polítiques d’ocupació.
En aquest sentit, li donarem suport.

Hi donarem suport per quatre motius molt clars, el primer,
s’ha assenyalat, aquest reial decret és el resultat d’un desacord
amb els interlocutors socials, molt de diàleg, però desacord en
el que fa referència al contingut de les mesures que regulen
l’àmbit laboral d’aquest reial decret. Per tant, evidentment, hem
de demanar en aquests moments tan difícils que el Govern de
l’Estat plantegi i ajudi a fer acords entre tothom. Per tant, en
aquest moment és totalment rebutjable l’actitud del Govern de
l’Estat front al que és necessari i obligat diàleg social. No hi ha
acord social en el que fa referència als continguts d’aquest reial
decret en l’àmbit laboral.
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Segon punt, creim que no és correcte i no avança gent, sinó
al contrari, ajudarà a més precarietat, el fet que es plantegin
donar incentius als autònoms dependents, això què vol dir? Vol
dir fonamentalment que els autònoms dependents que són els
que dediquen els 75% dels seus ingressos procedeixen d’un únic
empresari, que no tenen empleats, que no tenen locals, que
depenen fonamentalment d’un únic empresari al qual surt molt
més barat pagar la base mínima per contractar el que fa
referència a un autònom dependent que el que fa referència a la
contractació d’un treballador assalariat.

Què ens trobam?, que fonamentalment les demandes de
feina es van incrementant al que són els falsos autònoms perquè
a les empreses els surt més barat, més barat que mai, contractar
autònoms per les feines específiques, són aquests autònoms
dependents i per tant, en aquest sentit avances en la precarietat
front a la resposta normal, que hauria de ser que les empreses
contractessin treballadors. Per tant, açò obre la porta a la
proliferació de donar una resposta a la demanda de feina de les
empreses via falsos autònoms front a la contractació de
treballadors amb plenes garanties i ara ho feim més barat.

En segon lloc, un altre element que preocupa, que les
empreses de treball temporal realitzin contractes de formació.
Ja la mateixa reforma laboral avança d’una manera totalment
ilAlògica que un treballador dels 16 als 32 anys pugui anar
sumant diferents tipus de contractes formatius; i ara, a més a
més, es podran realitzar aquests tipus de contractacions per part
de les empreses de treball temporal. Creim que aquest és un
àmbit, sobretot quan volem donar a aquests continguts formatius
al treball una projecció i unes garanties fonamentals que
evidentment aquest paper de les empreses de treball temporal no
correspon en absolut a la realització d’aquests contractes de
formació.

En tercer lloc, ens inventam un altre contracte, contracte a
temps parcial amb vinculació formativa, tot el que havia de ser
la simplificació a poc a poc anam fent la màxima complicació
i per tant, així com anàvem avançant, reial decret rere reial
decret, ens trobam amb noves fórmules contractuals cada
vegada més precàries, cada vegada més "cutres", cada vegada
amb més dificultats, i açò és el que anam avançant. Per tant, en
aquest tipus de contracte a temps parcial amb vinculació
formativa només assenyalar una qüestió, que és que la formació
en aquest cas d’aquest contracte ni tan sols va lligada al fet que
sigui acreditable o a certificació de professionalitat. 

Per tant, podem fer una passa aquí enrere i rebaixar tot el
que volem transmetre de formació i contractació. Per tant, creim
que és una política totalment incorrecta. 

I el darrer terme són les passes que es van fent, una rere
l’altra, entorn a l’externalització o la privatització de tot el
servei d’intermediació laboral i que, per tant, els serveis públics
d’ocupació, les garanties que tots els treballadors tenguin les
mateixes oportunitats de ser tractats per un servei públic
d’atendre els treballadors i de tirar endavant la intermediació,
açò cada vegada idò també es vagi privatitzant i dediquem amb
el temps més recursos a pagar l’empresa intermediària per
colAlocar una persona que al mateix treballador o a l’empresa.

Per tant, en aquest sentit creim que és un camí totalment
equivocat i totalment rebutjable, sobretot perquè a més a més de
fomentar -com veim- més precarietat alhora també menys
garanties als colAlectius més vulnerables i a les persones que
tenen més difícil la seva inserció laboral. Per tant, no creim que
la precarietat, el desmantellament dels serveis públics, fins i tot
el de l’ocupació i el que fa referència a més precarietat en la
contractació i més rebaixa dels nivells formatius no són el camí
per sortir de la crisi i tot açò sense el necessari acord social que
creim que en aquests moments, més que mai, és obligat per part
de l’Estat.

Per tant, donarem suport al fet que es retornin tots els
articles, tot el títol i totes les mesures d’ocupació contingudes en
aquest reial decret. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Parlam avui del Reial
Decret 4/2013, de mesures de suport a l’emprenedor i de
l’estímul al creixement i la creació d’ocupació, un reial decret
que es va aprovar el passat 22 de febrer de 2013.

Aquesta és una de les mesures adoptades, una de les
reformes estructurals que s’apliquen a Espanya des de principis
de l’any 2012 amb l’arribada del Govern del Partit Popular i que
persegueixen tres objectius fonamentals: en primer lloc, dotar
l’economia espanyola de l’estabilitat macro econòmica tant en
termes de dèficit públic i d’inflació com d’equilibri exterior; en
segon lloc, aconseguir tenir unes entitats financeres sòlides i
solvents que permetin tornar a canalitzar el crèdit cap a la
inversió productiva, cap als que poden generar aquests llocs de
feina, que són els que fan falta; i finalment, el tercer objectiu és
aconseguir un elevat grau de flexibilitat que permeti ajustar els
preus i salaris relatius de manera que s’aconsegueixi augmentar
la competitivitat de la nostra economia. 

A partir d’aquest conjunt d’actuacions s’han superat alguns
dels obstacles fonamentals per a la reactivació econòmica del
nostre país. És necessari que es continuï amb els esforços
reformistes per recuperar el camí del creixement econòmic i la
creació de llocs de feina. Sens dubte dins del teixit empresarial
del nostre país destaquen per la seva importància tant qualitativa
com quantitativa les PIME i els autònoms. Són molts els estudis
que demostren que són aquests tipus d’empreses i
d’emprenedors els que constitueixen un dels principals motors
per dinamitzar l’economia espanyola donada la seva capacitat
de generar llocs de feina i el seu potencial de creació de valor.
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Els darrers anys aquests agents econòmics han enregistrat un
descens de l’activitat econòmica i han desenvolupat la seva
activitat en un entorn tant laboral com fiscal com recaptador
com financer que ha minvat considerablement la seva capacitat
d’adaptació a un entorn en constant canvi; no només això, sinó
que es veuen enfrontats a una dependència estructural del
finançament d’origen bancari que ha limitat la seva capacitat
evidentment d’expansió.

És per això que des del Grup Parlamentari Popular pensam
que és imprescindible que des de les administracions públiques
es potenciïn i es faciliti la iniciativa empresarial especialment en
l’actual conjuntura econòmica. És fonamental la creació d’un
entorn on l’emprenedor sigui reconegut per tots els àmbits de la
societat com una persona que posa totes les seves capacitats per
aconseguir el seu objectiu, generar llocs de feina i valor afegit
a la societat on aquests projectes es duen a terme.

Per una altra banda, l’atur juvenil a Espanya és un problema
estructural que s’ha vist agreujat per la crisi i que presenta greus
conseqüències per a la situació dels joves espanyols i al mateix
temps limita el creixement potencial de la nostra economia a
llarg termini. El Reial Decret 4/2013 desenvolupa l’estratègia
d’emprenedoria juvenil 2013 fins a 2016 que s’emmarca en
l’objectiu d’impulsar mesures dirigides a reduir precisament
l’atur juvenil, bé per la inserció laboral per compte aliè o bé
mitjançant l’autoocupació i l’emprenedoria i és el resultat d’un
diàleg i participació amb els interlocutors socials.

A més, el Reial Decret 4/2013 respon a les recomanacions
fetes per la Comissió Europea en matèria d’ocupació juvenil.
Els objectius en aquest sentit són molt clars, en primer lloc,
millorar l’ocupació dels joves; en segon lloc, augmentar la
qualitat i estabilitat de l’ocupació; en tercer lloc, promoure la
igualtat d’oportunitats a l’hora d’accedir al mercat laboral, i en
quart lloc, fomentar l’esperit emprenedor.

Aquesta estratègia a més es basa i es vertebra en els següents
eixos: en primer lloc, incentivar la contractació i la iniciativa
empresarial dels joves; en segon lloc, adequar l’educació, és a
dir, la formació que reben a la realitat del mercat laboral on
després s’hauran d’inserir els nostres joves; i en tercer lloc,
reduir la taxa d’abandonament escolar que també és un greu
problema en el nostre sistema.

A més, però, aquest Reial Decret 4/2013 reforça en molts
d’aspectes qüestions laborals concretes, cap treballador no
podrà estar contractar en pràctiques a la mateixa empresa o a
distinta empresa per temps superior a dos anys en virtut de la
mateixa titulació de certificat de professionalitat. No podrà ser
contractat en pràctiques a la mateixa empresa pel mateix lloc de
feina per temps superior a dos anys, encara que es tracti de la
distinta titulació o a distint certificat de professionalitat, és a dir,
no podran ser contractats passats dos anys amb contractes de
pràctiques i hauran de passar a ser contractats de manera
regular. Per tant, des del Grup Parlamentari Popular donam
suport a aquest Reial Decret 4/2013 que té uns objectius clars i
un camí marcat que és clar: generar un àmbit on les PIME i els
emprenedors puguin desenvolupar les seves tasques i puguin
generar els llocs de feina que tots hem de menester.

He de dir al mateix temps que en relació amb els sindicats
podríem dir moltíssimes coses, de quina és la seva actuació
quan governa el Partit Popular o de quina era la seva actuació
quan governava el Sr. Zapatero, darrerament desaparegut del
mapa polític i del qual no sabem res, tan sols que s’ha comprat
un importat xalet darrerament. 

La nostra economia ha de menester més que mai un impuls
reformista, que el Govern d’Espanya du a terme, reformes
importants, canvis que ens duran al camí de la recuperació i de
la generació dels llocs de feina necessaris. El que no podem fer
de cap manera és esperar que les coses canviïn totes soles, hem
d’impulsar aquest canvi, hem d’afavorir en un context molt
complicat les mesures que propicien un impuls i aquest canvi.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular votarà en
contra d’aquesta proposició no de llei presentada pel grup MÉS
perquè al nostre grup parlamentari donam suport a la nova
mesura aprovada pel Govern d’Espanya.

És evident que s’ha de dialogar, és evident que s’ha de
dialogar tot el que faci falta, faltaria més, estam oberts -i crec
que així s’ha demostrat- al diàleg, però el que no es pot fer és no
actuar, el que no podem fer és una paràlisi com la que s’havia
fet fins a aquest moment de no fer res, d'statu quo i esperar que
les coses canviassin per elles mateixes, és a dir, la paràlisi no
ens durà a cap camí, són les administracions públiques amb
mesures contundents les que han de provocar un canvi en la
situació i sobretot en la creació de llocs de feina per als joves.

A més, però, si analitzam aquest reial decret 4/2013, veim
que els articles que s’han anomenat del títol primer i a les
disposicions addicionals finals, articles molt contundents i molt
clars, és a dir, per exemple, “posibilidad de compatibilizar la
percepción de la prestación por desempleo con el trabajo por
cuenta propia cuando lo establezcan los programas de fomento
del empleo”, “compatibilización por menores de trenta años
de la prestación de la prestación por desempleo con el inicio
de una actividad por cuenta propia”, crec que això no és
criticable.

Per exemple, una altra mesura, “aplicación de las
posibilidades de aplicación de la capitalización de la
prestación por desempleo”, “suspensión y reanudación del
cobro por la prestación por desempleo tras realizar una
actividad por cuenta propia”, és a dir, se suspèn l’activitat, es
reprèn. No hi veig cap problema.

Una altra mesura “incentivos en el ámbito del impuesto de
la renta de las personas físicas”, és a dir, incentius fiscals
concrets, molt clars per a la realització d’una activitat.
“Incentivos para la contractación a tiempo parcial con
vinculación formativa”, és a dir, desenvolupament del que hem
parlat moltes vegades, del contracte dual, és a dir, mentre un es
forma que pugui accedir al mercat laboral que després serà el
que l’haurà d’acollir quan faci feina.



ECONOMIA / Núm. 32 / 9 de maig del 2013 453

 

Un altre punt, “contratación indefinida de un joven por
micro empresas y empresarios autónomos, las empresas,
incluídos los trabajadores autónomos, que contraten de
manera indefinida a tiempo completo o parcial a un joven
desempleado menor de trenta años tendrán derecho a una
reducción del cien por cien de la cuota empresarial de la
Seguridad Social por contingencias comunes correspondientes
al trabajador contratado.... durante el primer año de
contrato”, evidentment. Crec que això... els sindicats podran dir
el que trobin, però crec que això és indiscutible, crec que és
indiscutible.

Un altre punt, “incentivos a los contratos en prácticas para
el primer empleo”, crec que en la situació en què estam, en què
és molt difícil evidentment per a persones que accedeixen per
primera vegada al mercat laboral, que no tenen cap experiència
justificable, a vegades es requereix experiència, ho veim en
moltes ofertes de feina, no en tenen, crec que s’ha d’incentivar
i aquí consta “incentivos a los contratos en prácticas para el
primer empleo”, evidentment hi ha dos trams que són molt
complicats que són persones majors de 40, 45 anys que estan ja
en una situació que a vegades s’han quedat desfasats del que és
la seva realitat laboral o la gent jove que ha d’entrar per primera
vegada al mercat laboral, facilitats. A més, “formación conjunta
de acuerdos marco para la contractación de servicios que
faciliten la intermediación laboral”, és a dir, es facilita també
la intermediació laboral.

Per tant, nosaltres no donarem suport a aquesta proposició
no de llei perquè pensam que el marc que s’ha creat per aquest
reial decret llei per part del Govern d’Espanya és encertat,
estam en una situació molt complicada i sí, podem dialogar,
però també és veritat que els sindicats no actuen de la mateixa
manera quan està el Partit Popular en el Govern o quan
governen uns altres partits. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, moltes gràcies. En primer lloc, agrair el suport del Grup
Socialista que, a més, ha completat, crec jo, la informació sobre
les mesures del Reial Decret Llei 4/2013, i lamentar,
lògicament, la postura del Partit Popular, per altra banda
esperada, lògicament, venint el reial decret llei del Govern del
Sr. Rajoy.

La veritat és que aquest relat que el PP ens intenta vendre
d’aquest impuls reformista, d’aquest canvi necessari, realment
és mal de mantenir, és mal de mantenir quan veim que els
resultats que es donen fins ara són més atur, més precarietat,
més famílies amb dificultats per arribar a finals de mes, manco
prestacions socials, baixada de les qüestions d’atenció sanitària,
de dependència, etc., aquests són els resultats d’aquestes
polítiques del Partit Popular i en canvi no es produeix la
reactivació econòmica. Aquesta és la realitat del que el Partit
Popular ens proposa, aquesta recepta que el Sr. Mercadal ha
resumit.

Un tema molt important, dels tres punts importants que ha
dit al principi, el de desestabilitat macro econòmica, el del crèdit
per a la inversió privada, jo afegiria el crèdit per a la inversió
pública, ho vull recordar, com ha reclamat la Cambra de
Comerç aquest mateix cap de setmana, el punt en què em vull
centrar és el de flexibilitat en els salaris. Efectivament, aquest
és el punt, el punt que es volia, era treballadors amb uns salaris
més baixos i amb manco drets laborals, aquesta és la realitat del
que el Partit Popular proposa avui en dia a les persones que han
de ser contractades.

La realitat, per tant, és que l’atur juvenil està disparadíssim,
amb uns un rècords del 60% d’acord amb l’EPA i que aquest
potencial de les PIME i autònoms que ens ven a canvi el Partit
Popular no es trasllada al fet que les PIME i els autònoms
estiguin creixent, al contrari. Vull recordar fins i tot que a la
Llei d’emprenedors que es va aprovar a les Illes Balears es
varen excloure expressament les PIME i els autònoms, eren
esmenes que el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa
havia presentat en aquell moment i varen ser rebutjades
expressament pel grup del Partit Popular a la Llei
d’emprenedors de les Illes Balears.

Ja per acabar, vull recordar que la crítica més important que
s’ha fet a aquest reial decret llei és la manca de negociació i de
voluntat d’arribar a un consens per part del Govern de l’Estat,
vostè pot criticar, Sr. Mercadal, l’actuació dels sindicats, però
el que no és admissible en un estat democràtic és que una
reforma que afecta precisament els treballadors i les empreses
no estigui negociada amb els legítims representats dels
treballadors.

En definitiva, per tant, consideram que són motius més que
suficients perquè es tornin enrere aquestes mesures i es
renegociïn, pot ser que n’hi hagi alguna que se salvi, no deim
que totes siguin negatives, però el problema de fons és que no
han estat negociades i que continuen incidint en aquest model
que ens dur a treballadors cada vegada més precaris i amb
manco drets.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Barceló. Passam idò a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 4032/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4032/13.

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



454 ECONOMIA / Núm. 32 / 9 de maig del 2013 

 



ECONOMIA / Núm. 32 / 9 de maig del 2013 455

 



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


