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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Sí, Lourdes Bosch substitueix Llorenç Galmés.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bosch.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, del Grup MÉS, David Abril substitueix Biel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en el
debat i votació de les següents proposicions no de llei: RGE
núm. 4336/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sector lacti; i RGE núm. 4492/13, presentada
igualment..., perdó, pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a pla
de xoc contra l’atur i la pobresa a Balears.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4336/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al sector lacti.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei RGE
núm. 4336/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sector lacti, intervé l’Hble. Diputat Sr. Pons, per un
temps, com sap, de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia, senyores
diputades i senyors diputats, fa ara tot just un any el Govern de
les Illes Balears presentava un document titulat SOS, la
agricultura de las Islas Baleares en peligro de extinción, un
document treballat des de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori que dirigeix el Sr. Company i del qual
s’extreuen algunes afirmacions interessants referides al sector
lacti que no voldria deixar passar per alt. 

La primera reflexió, la primera conclusió està lligada als
diferents costs de producció existents a les Illes Balears respecte
de l’Estat espanyol, els pinsos són a les Balears un 45% més
cars que a la península, el gasoil agrícola es paga a les Balears
un 5% més car que a la península, els fertilitzants són a les
Balears un 20% més cars que a la península. Fixin-se vostès, 10
cèntims per quilo de pinso comprat, 5 cèntims per litre de gasoil
agrícola comprat o 6 cèntims per cada quilo de fertilitzant i parl
d’aquests tres tal vegada com els tres elements més destacables,

però aquí encara hi podríem posar el sobrecost energètic, el de
les llavors, els dels fitosanitaris i fins i tot també el de la mà
d’obra. Per tant, una primera reflexió que representa entendre
l’increment del cost de la producció existent a les Balears
respecte de la península.

La segona afirmació està lligada a les diferències existents
en els preus de venda a les Balears respecte de la península. A
les Balears la llet es ven 3,4 cèntims més barata que a la
península, una quantitat que si la multipliquéssim pels 87
milions de litres de quota lletera que tenim a les Balears suposa
que els nostres pagesos deixen de guanyar o de cobrar més de
3 milions d’euros cada any respecte del que cobren a la
península. 

Aquesta és la realitat en la qual viu immersa el sector lleter
a les Balears respecte de l’Estat espanyol. Tenim uns costs de
producció més elevats, uns preus més baixos i així,
evidentment, les dificultats per competir són molt més elevades.

La realitat, però, encara és molt més complicada perquè la
situació del sector lleter en l’àmbit de l’Estat espanyol
malauradament ja és de per si vertaderament molt complicada.
Les xifres que maneja el ministeri, el mateix ministeri, parlen
que en aquest moment hi ha unes 10.000 explotacions que estan
en risc de desaparició, moltes estan ben adaptades,
modernitzades i així i tot no tenen possibilitats, o molt poques,
de sobreviure.

Els costs de producció són també a la península més elevats
que el de la venda i tot amb un fet afegit, que és que Espanya és
un país deficitari en llet. És a dir, importam cada any al voltant
d’un 25% del total de la llet que consumim. 

Evidentment, d’aquesta última qüestió, la quota lletera és
clar que és la principal causa, però fixin-s’hi, el sector lleter a
les Illes Balears pateix una crisi dins el mateix sector lleter
espanyol que també està en crisi i en el nostre encara és més
evident per la insularitat, però també per l’elevat preu del sòl
rústic, per la modernització i la innovació, pel nivell de
professionalització tal com reconeix aquest mateix informe de
La agricultura de las Islas Baleares en peligro de extinción que
ha elaborat l’actual govern.

Conscients d’aquesta realitat, conscients de la importància
del sector lleter a les Balears, que no fa falta que expliqui, i
conscients també que aquests problemes estratègics demanen
solucions estructurals on siguin totes les administracions les que
s’hi sumin, hem volgut avui des del Grup Socialista presentar
una proposició no de llei en la direcció i en la recerca de cercar
estratègies de cara a l’Estat i també de cara a la Unió Europea
que ens permetin donar una resposta encertada a la
supervivència del sector lleter.
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Per açò proposam instar el Govern de l’Estat, primer de tot,
que posi a disposició del sector un paquet d’ajudes directes on
es reconegui el problema de la insularitat, així com d’una línia
de finançament amb crèdits ICO subvencionats dirigits
fonamentalment en el refinançament del deute.

Els proposam una actuació contundent de les autoritats de la
competència per evitar que la llet no sigui utilitzada com a
producte de reclam per la gran distribució i que no es realitzin
vendes a pèrdues ni pràctiques de dumping.

La tercera proposta és la realització d’un pla d’inspecció en
frontera i en indústria de destinació de totes les partides de llet
i productes lactis importats de manera que s’asseguri la més
estricta legalitat en el compliment de la normativa de la qualitat.

La quarta, l’aplicació immediata de l’anomenat paquet lacti,
amb l’objectiu de garantir la recollida de tota la llet sotmesa a
quota, especialment en la que es refereix als contractes
obligatoris i l’establiment d’un sistema organitzatiu en el sector
que permeti negociar conjuntament el preu de la llet.

El cinquè és l’establiment de la figura del mediador amb
capacitat legal per invertir en casos de desacord entre el venedor
i el comprador de la llet. 

La sisena proposta és l’establiment d’un sistema de control
i d’inspecció que asseguri que totes les operacions de compra de
llet es realitzen sobre contracte i que en aquest s’inclogui un
sistema de referència per al càlcul del preu tenint en compte els
costs de producció.

El setè és el de desenvolupar una campanya de promoció de
llet i de productes lactis.

Açò quant a l’Estat espanyol, però demanam també a l’Estat
que continuï i que treballi en el si de la Unió Europea almanco
encara que sigui en dues qüestions clares, una en una actuació
decidida en els mercats de matèries primeres que asseguri el
proveïment europeu a preus competitius ja que l’especulació
envers les matèries primeres és un qüestió tremenda on... en
l’àmbit europeu hauríem de tenir la capacitat de poder-hi
incidir; i la segona és un tractament específic per al sector lacti
dins aquesta  nova PAC que en certa manera comença a estar
mig pactada i que de moment prou males notícies està donant a
la nostra indústria lletera a Balears i en l’àmbit de l’Estat
espanyol.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara en torn de fixació de posicions per
part del Grup Parlamentari MÉS, Sr. Abril, té vostè la paraula
per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Senzillament, molt breu, per part del Grup Parlamentari vull
manifestar el suport a aquesta proposició no de llei, tot i advertir
el nostre escepticisme respecte de l’èxit de l’algunes d’aquestes
mesures perquè pensam que el principal problema de fons és la
deriva de la política agrària comunitària, que és una política

agrària feta al servei dels interessos de l’agroindústria en
l’àmbit europeu i que cada vegada fa més enfora el que serien
uns preus justs tant per als pagesos com per als ramaders del
conjunt de la Unió Europea i el que és la lògica, diguem, del
mercat i l’agroindústria i les grans cadenes, per exemple de
supermercats i d’alimentació, que són les que marquen la
política de preus i fins i tot les contradiccions i les incoherències
en el marc de la política econòmica europea amb la mateixa
política agrària comuna, que segurament és la més comuna de
les polítiques de la Unió Europea, però està clar que per
exemple la política agrària comuna va per un costat i defensa un
determinat discurs de defensa del camp de la pagesia i en aquest
cas del sector lacti, però en l’altra mà arriba a acords de
comercialització amb el Marroc, no?, per posar un exemple,
d’un país de...del volant de la Unió Europea, que té uns efectes
absolutament contraproduents respecte dels interessos i la
salvaguarda del camp en el conjunt de la Unió Europea.

Nosaltres el que pensam, no està en la mà d’aquest
parlament i del nostre àmbit competencial, és que la política
agrària comunitària hauria d’avançar més en un sentit de
sobirania alimentària de sostenibilitat i al cap a la fi de justícia.

Vagi per endavant, però, el suport a aquesta proposició.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, uns dels sectors de major pes en l’agricultura i la
ramaderia de les Balears amb una gran incidència sobretot a
Menorca i a Mallorca és sense cap dubte el sector lacti.
Coincidim en la qualificació d’activitat estratègica i també
compartim que pateix una situació de molta dificultat que fins
i tot fa perillar-ne la supervivència.

Així ho ha denunciat amb fermesa el Govern del Partit
Popular que després d’haver recuperat la Conselleria
d’Agricultura, no oblidem que va ser suprimida per l’anterior
govern del pacte, ha duit a terme un conjunt d’actuacions i
gestions a favor d’aquest sector, crec jo que amb uns bons
resultats.

Ha impulsat nombroses reivindicacions i iniciatives per
donar respostes i aportar solucions. Per tant, no és cert, com
s’afirma en aquesta exposició de motius, que no s’hagi adoptat
pel Govern cap mesura per palAliar els efectes negatius, una
vegada més es falta a la veritat i es fa molt difícil poder arribar
a posicions conjuntes en defensa, en aquest cas, del sector lacti
a les nostres illes.
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L’actual govern ha anticipat en els terminis que permet la
normativa comunitària els pagaments a la PAC per a aquest
sector, en concret, hem estat la primera comunitat autònoma a
pagar. El Govern també s’ha posat al dia en el pagament de
totes les ajudes pendents de tramitació i liquidació
corresponents a 2008, 2009 i 2010 amb imports superiors a 10
milions d’euros que no va tramitar ni pagar l’anterior govern del
pacte. A la vegada el Govern ha mantingut totes les ajudes amb
pressupost propi dirigides al sector lacti, a la millora genètica,
recria de vedelles, sanejament ramader, alfals deshidratats,
nitrogen líquid, control lleter, excepte -és cert- el PROAGRO
que ha quedat interromput per unes raons exclusivament
pressupostàries.

En aquests moments des de la Conselleria d’Agricultura
s’han impulsat els contactes entre els distribuïdors i el sector
productor per donar sortida al mercat en caràcter prioritari a
l’oferta de llei i productes derivats del sector lacti a les nostres
illes.

Tal com va anunciar el conseller Company a Menorca
precisament dia 15 de maig, a la celebració de la festa de Sant
Isidre va dir textualment: “Les negociacions amb les grans
superfícies per aconseguir que paguin un preu més elevat per a
la llet que compren a agricultors i ramaders de Balears van per
bon camí”.

El nostre grup parlamentari comparteix el criteri expressat
pel conseller en el sentit que el preu raonable que han de cobrar
les explotacions agrícoles ramaderes s’ha de situar entre 35 i 36
cèntims d’euro per litre. A Menorca en aquests moments es
paga entre 30 i 32 cèntims. La feina de la conselleria amb els
responsables d’aquestes grans superfícies va dirigida a
aconseguir precisament que assumeixin aquest increment.
Aquesta bona proposta del Govern, que es troba en fase de
valoració, tenint en compte... que la llet és un producte de gran
consum que aquests establiments utilitzen per fer ofertes i
atreure els seus compradors.

El Govern també fa feina en una altra direcció, diria jo una
direcció complementària, per canviar el sistema que determina
aquest preu de la llet. Ara són les grans superfícies que el
decideixen, el marquen als distribuïdors, que es queden amb un
marge comercial i la resta és quantitat que finalment arriba als
pagesos. El Govern considera que aquest procés ha de ser
precisament a l’inrevés, de manera que sigui el sector productiu
el que marqui el preu en què es ven la llet i que aquest no sigui
fixat precisament pel comprador.

El Ministeri d’Agricultura ha aprovat recentment un reial
decret amb un paquet de mesures per al sector lacti d’Espanya,
s’anomena precisament Paquet Lacti, en què destaca
l’obligatorietat de la fórmula contractual entre productor i
indústria. El seu grau d’eficàcia, encara és prest per ser valorat
i per tant, cal donar un marge de temps per veure com
evoluciona i quins resultats s’obtenen amb la seva aplicació.

El Govern balear està totalment implicat amb el ministeri en
el seguiment del mercat lleter i les possibles mesures que la
comissió europea pugui implementar en el marc de la reforma
de la PAC, sobretot tenint en compte que s’estan negociant els
criteris per al període 2014-2020.

Entre les qüestions objecte d’aquest estudi hi apareix la
figura del mediador, per açò no consideram oportú demanar
determinades actuacions que planteja vostè, Sr. Pons, en aquesta
proposició no de llei tota vegada que constitueixen o poden
constituir unes interferències en l’actual procés.

Tot i que és cert que l’increment del preu de les matèries
primeres per a l’alimentació animal posa en perill la viabilitat
del sector, també és cert que ens trobam immersos en una
situació de lliure mercat, en la qual resulta molt difícil poder
intervenir.

He de comentar que les tendències segons organismes
internacionals, com és el departament d’Agricultura dels Estats
Units, preveuen una normalització dels preus de les matèries
primeres. Pel que fa als temes de les quotes làcties, amb una
reforma de la PAC a punt de tancar-se i que preveu la
liberalització per al 2015, no consideram ni oportú ni justificat
demanar ara un increment per a un estat membre de la Unió
Europea.

Ens sorprenen unes propostes que vostès varen tenir
oportunitat d’executar i aplicar tots els anys que varen governar
i no ho varen fer. El seu desinterès queda demostrat pel simple
fet de no haver fet cap passa a favor d’aquest sector i açò, crec
que ho sap. Des d’una posició constructiva, però, volem
demanar el suport en aquesta comissió a la reivindicació del
Govern per aconseguir un nou règim de compensacions que
redueixi els costs d’insularitat. Consideram que açò és la base
de tot. Aquests sobrecosts són els que realment posen en perill
l’agricultura i la ramaderia i concretament el sector lleter. Cal
continuar fent feina per aconseguir aquest règim específic per
a Balears, perquè els pagesos de les nostres illes reben el preu
per la llet més baix de tota Espanya i segurament també de tot
la Unió Europea.

No és cert que el Govern balear no hagi fet res per al sector
lacti i crec que les gestions duites a terme que he pogut
breument explicar així ho confirmen.

Per tant, no podem aprovar aquesta proposició no de llei,
però així i tot presentam un text alternatiu.

El primer punt seria: “El Parlament de les Illes Balears dóna
suport a les actuacions del Govern de les Illes Balears per
aconseguir un règim específic com el que ja gaudeixen altres
regions insulars de la Unió Europea, que garanteixi la viabilitat
i la continuïtat del sector lacti a Balears”.

El segon punt: “El Parlament de les Illes Balears dóna suport
a les iniciatives i actuacions de la Conselleria d’Agricultura i
Medi Ambient encaminades a aconseguir un increment dels
preus que paguen les grans superfícies als pagesos i ramaders de
Balears per la llet i els seus derivats”.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Supòs que vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant, idò, Sr. Pons té cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull començar agraint el
suport del Grup MÉS, tot i l’escepticisme manifestat que, en
certa manera idò podem compartir, a causa de la confrontació
d’interessos que hi ha i on malauradament els territoris petits i
les regions que no tenen tota la fortalesa que tenen els grans
lobbys, moltes vegades en surten perjudicats, però si no és des
d’aquestes regions que facem propostes i que per tant plantegen
alternatives evidentment les esperances encara són molt menors
i agraesc, evidentment, aquesta proposta.

Em costa entendre aquesta obsessió manifestada fins ara en
matèria d’agricultura per part del Partit Popular a l’hora de
cercar qualsevol tipus de suport o de proposta d’acord amb
propostes que feim des de l’oposició. El rebuig ha estat
permanent al llarg d’aquestes propostes que hem fet, i ens costa
entendre per què. És més, ens ha acabat ja de rematar el fet
d’entendre que ara hi ha esmenes que es presenten, que no s’han
presentat en temps i forma. Sembla que és la dinàmica també
d’aquesta setmana almanco, perquè en el plenari ja ens va
succeir el mateix, i ens presenten una esmena in voce que no
hem conegut fins ara, fins en aquest mateix moment, jo supòs
que per justificar el fet d’un vot en contra que té poques
justificacions, a no ser que sigui, com explicava la diputada, per
aquesta idea de la interferència, que el Parlament no faci res no
sigui cosa que interfereixi davant de... I estaria bé, que el
Parlament s’anés posicionant sobre les coses i que no deixéssim
al conseller que ho fes tot, perquè quan és així malauradament
ens vol vendre unes motos que després no són...

Si volen els posaré un exemple. Ens han explicat més d’una
vegada el bé que ha anat aquesta espècie de preacord de la PAC
per a Espanya, i ni al conseller ni a la diputada ni al Partit
Popular no els hem sentit dir que resulta que Espanya rebrà un
12% manco de fons per a la PAC en aquests propers set anys, i
això és evidentment una mala notícia. O no els hem sentit dir
per a res el fet que amb anterioritat a l’aplicació de la nova PAC
ja s’ha acordat reduir les ajudes de manera anticipada un 5%
més a tots els pagaments que siguin superiors a 5.000 euros. Per
tant hi sortim perdent, d’entrada hi sortim perdent. 

I jo entenc que el conseller ens vulgui explicar i ens vulgui
fer veure, justificar aquests viatges a BrusselAles, però el que és
evident és que els resultats no es troben enlloc. I no només açò,
avís ja, sinó que el mateix ministre d’Agricultura,
d’Alimentació i Medi Ambient fa molts pocs dies anunciava,
respecte dels acords de la PAC interiorment dins el nostre estat
espanyol, que no será fácil llegar a un acuerdo sobre cómo se
aplicará en el territorio nacional, porque hay situaciones
encontradas para la aplicación de la PAC. 

Per tant n’han de succeir moltes, de coses, i fins ara el que
ens diuen els resultats de la feina feta és que hem fet passes
enrere. Arribarà un 12% manco de recursos per a la PAC, abans
que s’apliqui la nova ja s’ha decidit que dins el 2013 hi haurà
una reducció del 5% dels pagaments que estaven compromesos,
i així continuam funcionant. I la resposta que ens dóna el Partit
Popular és que el que hauríem de fer, i així ho ha proposat amb
una d’aquestes propostes, és donar suport al nou REB, i un ja no
sap què ha d’entendre.

Fa dos dies el Grup Socialista al Parlament de les Illes
Balears, en el plenari -el Sr. Mercadal ho sap molt bé-
proposava la creació i la constitució d’una comissió
parlamentària per dissenyar i definir el nou REB. El Partit
Popular s’hi negava i no estava d’acord en el fet d’acceptar la
creació d’una comissió per definir quins criteris d’insularitat
s’han d’establir.  Mentrestant a açò ens diuen que no el mateix
conseller reconeix que el Govern només ha fet uns primers
contactes amb el secretari d’Estat en matèria de REB. Quin
suport hem de donar si no coneixem, si no han fet res, si es
neguen a treballar i a participar de manera conjunta en aquesta
casa per definir un nou REB i ens demanen, jo crec que d’una
manera buida, sense cap tipus de sentit ni de contingut, que
donem suport a un REB que no coneixem, del qual no hi ha res
fet i del qual no volen ni tan sols que participem? 

No ho podem compartir, no ho podem compartir, i
mentrestant hem fet propostes com la del paquet lacti, sí, que el
ministeri ha aprovat, i jo li dic que som a Balears; com és que
el paquet lacti no ha reconegut res de la insularitat?, per què no
aproven una proposta que els duim nosaltres avui on es tengui
en compte la insularitat dins aquest paquet lacti?, si resulta que
les Balears és el lloc on pitjor va el sector lacti precisament
perquè tenim uns majors sobrecosts i precisament perquè venem
la llet més barata? No...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons...

EL SR. PONS I PONS:

Vaig acabant.

EL SR. PRESIDENT:

Ja ha excedit el temps.

EL SR. PONS I PONS:

Vaig acabant, Sr. President. No seria lògic que el ministeri
tingués en compte aquests factors d’insularitat a l’hora de
definir el paquet lacti? Idò molt bé, el Partit Popular ens votarà
en contra, troben que no és necessari. Tracten tothom per igual
i evidentment Astúries i Galícia no són Balears, o Balears no és
Astúries i Galícia, i amb açò nosaltres hi sortim perdent. 
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És una llàstima que no hi pugui haver un acord, és una
llàstima que no estiguin disposats a fer un plantejament de
manera conjunta. Hi ha propostes que entenem que es podrien
acordar, evidentment, per unanimitat, però si la decisió seva és
la de continuar fent camí de manera conjunta els resultats els
hem vist: un 12% menys d’aportacions a la PAC, un 5% menys
ara a l’actual abans que s’apliqui la nova.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Jo els demanaria si volen un recés per tal
d’arribar..., no sé si volen arribar...

EL SR. PONS I PONS:

No coneixem les propostes, no tenim cap esmena, les han dit
de paraula amb plantejaments que..., bé, no han quedat ni clars.
Per tant...

EL SR. PRESIDENT:

Els pareix bé que facem un recés d’un minut? 

EL SR. PONS I PONS:

Cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò jo crec que podem passar a la votació directament.
Perfecte. Idò passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 4336/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Idò queda rebutjada la proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4492/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a pla de xoc contra
l'atur i la pobresa a Balears.

I ara per a la defensa de la segona proposició no de llei,
RGE núm. 4492/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS,
relativa a pla de xoc contra l’atur i la pobresa a Balears, intervé
l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Moltes gràcies. Bon dia, diputades i diputats. El punt de
partida de la nostra proposició ja el coneixen: nosaltres pensam
que l’atur no és un problema més, que l’atur és el problema, i
que al voltant d’aquest problema hauríem de versar totes les
propostes i els debats que hi ha en matèria política i econòmica,
sobretot perquè mai en la història de les Illes Balears no hem
assolit una xifra com la que tenim ara, de 169.000 persones

sense feina, segons les darreres dades de l’EPA de març de 2013
relatives al primer trimestre d’enguany, o tenim més de 55.000
famílies amb tots els seus membres a l’atur, i més de 90.000
persones sense feina que a més a més no cobren cap mena de
prestació.

Fa uns dies els deia com de negatiu o dramàtic que resulta
aquest bucle d’atur, pobresa i precarietat, que per a nosaltres són
tres qüestions que van íntimament relacionades, que segurament
compartim amb allò que estan patint altres pobles del sud
d’Europa per mor d’unes polítiques econòmiques en la nostra
opinió equivocades, però que sobretot deixen sense perspectives
ni de present ni de futur moltíssims milers de persones, de
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. 

El que no té feina, malament; el que a més no té feina i perd
qualsevol tipus de prestació o de recurs econòmic està abocat
directament a la pobresa, i fins i tot, perquè també avançam en
termes de precarietat, perquè fins i tot avui en dia ni tan sols
aquell que té feina no té garanties de no ser pobre. I em remet,
per exemple, a un estudi, que és l’informe sobre la pobresa a
Espanya i a les seves comunitats autònomes, que es va presentar
fa només uns dies per part de la CAM, que feia referència a
l’índex de pobresa humana, que és un indicador complex, és un
indicador que inclou fins i tot l’atur de llarga durada, i que
assenyala les Illes Balears com la comunitat on més ràpid i de
manera més intensa han crescut la pobresa i les desigualtats
socials entre 2006 i 2011, i, el que és pitjor, amb una tendència
a l’alça, un estudi que completa quantitat d’informes que vostès
coneixeran d’altres organitzacions no governamentals, com la
Xarxa EAPN, o Càritas Diocesana de cada una de les nostres
illes, que cada any en els seus informes insisteixen en aquest
augment de la pobresa.

I l’economia per a nosaltres està per això, i aquesta situació
per al Grup Parlamentari MÉS és, tot plegat, un estat
d’emergència davant del qual cal actuar de manera clara i
contundent, i l’actitud que ens trobam per part de qui té
responsabilitats polítiques i de govern en la nostra opinió és
francament relaxada, si no és moltes vegades autocomplaent,
amb mesures -entre cometes això de les mesures- com les
reformes que s’han fet, que estam avançant en els objectius de
dèficit, que s’està reestructurant el sector públic..., pensant que
això de forma màgica repercutirà en termes de millora d’atur,
pobresa, precarietat, aquest bucle que a nosaltres ens sembla
intolerable i que nega qualsevol possibilitat de dignitat per a la
gent que viu a la nostra comunitat.

S’aferren com a pagellides a determinats indicadors
macroeconòmics. Vull recordar que determinats indicadors
macroeconòmics no sempre contemplen ni tan sols la millora de
qualsevol d’aquestes tres grans preocupacions per a nosaltres,
atur, pobresa i precarietat, com una millora; fins i tot hi pot
haver creixement econòmic sense que no millori cap d’aquestes
tres qüestions. No veim, sincerament, ni feina ni intencions a la
política actual ni del Govern de l’Estat ni del Govern de les Illes
Balears per lluitar de manera clara i decidida contra l’atur.
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Vostès han assumit amb entusiasme la reforma laboral del
Sr. Rajoy, que nosaltres hem rebutjat aquesta i hem rebutjat
l’anterior, que a més de dur un nou sacrifici en nom dels
mercats és sobretot una eina per facilitar els acomiadaments, en
un moment en què el que menys fa falta és que es tiri més gent
al carrer, i a més de forma massiva, que és el que ja recullen
diferents estadístiques que està succeint, de la mateixa manera
que han assumit que el 2012 i també el 2013 s’hagi retallat per
part del Govern de l’Estat tot el que fa referència a polítiques
actives d’ocupació de manera molt greu, i que a més, en
paralAlel al fet que es desmantellen les polítiques actives
d’ocupació, que serien millors o pitjors però que en tot cas si
són necessàries més que mai és ara, aquesta mena de polítiques,
també es rebaixa la taxa de cobertura de la gent que rep qualque
tipus de prestació, i pràcticament a la nostra comunitat
autònoma els majors de 55 anys, que ja tenen possibilitat
pràcticament zero de tornar a trobar una feina, si a més se’ls
lleva el subsidi, com està passant en aquests moments, doncs
mal horitzó els crea.

El que sap més greu és que, a més, en l’àmbit de les seves
competències el Govern no hagi posat o no hagi afinat tota,
poca o molta, la maquinària que té la CAIB per a aquest fi. Al
SOIB -em remet a les dades desglossades, que es va presentar
ahir un informe de variables desglossades de l’EPA per a 2012-
al SOIB, només un 1,1% de la gent inscrita al SOIB com a
demandant de feina va trobar feina a través del SOIB el 2012.
Això vol dir que funciona, que no funcionen les coses. Jo entr
al portal dels serveis d’ocupació de qualsevol comunitat
autònoma i veig un pla d’ocupació, i no el veig a la nostra
comunitat autònoma.

Jo crec, senyores i senyors, que una altra política no només
és possible sinó que és necessària, més necessària que mai, i en
aqueixa línia i amb esperit constructiu van les propostes que té
aqueixa proposició no de llei. La primera senzillament és
aquesta, un pla de xoc contra l’atur i la pobresa. Manifestem
davant la ciutadania, davant del poble que ens ha votat,
independentment de sensibilitats, que ens posam tots d’acord
per exigir, demanar al Govern de les Illes Balears que som
capaços de demanar això, que hi hagi un pla de xoc contra l’atur
i la pobresa, i que creim que realment això és el principal
problema, la principal prioritat de tots nosaltres.

La segona té a veure amb la pobresa, i és el tema de la renda
mínima d’inserció. Ja no em remetré a la Llei 4/2009, de serveis
socials, de la qual el nostre grup va ser impulsor, sinó ja a una
qüestió d’humanitat; també es va acceptar en aquest parlament
una esmena del nostre grup en el debat de pressuposts generals
de la comunitat autònoma que ampliava la cobertura de la renda
mínima d’inserció. Nosaltres el que plantejam és que hauríem
d’intentar que tota persona que quedi sense cap mena de recurs,
en virtut de la legislació que ja tenim en aquesta comunitat
autònoma, tengui cobertes aqueixes necessitats, i pensam que a
més econòmicament és viable.

Reforçar l’ISBA és la tercera proposta, perquè és l’eina que
tenim més semblant a una eina, diguem, de crèdit per a
l’economia productiva, per als emprenedors, i també per a les
petites i mitjanes empreses que ja existeixen i que moltes
vegades queden excloses dels canals habituals.

La quarta proposta fa referència als agents de
desenvolupament local. Jo crec que entre la fe que vostès i el
Grup Popular ens demanen moltes vegades que tenguem en els
business angels, en aquests àngels carregats de doblers que
vendran a finançar un emprenedor que té una gran idea, i
l’acompanyament necessari a peu de carrer, i en concret
ajuntament per ajuntament, que també tenen responsabilitats en
matèria econòmica i de creació de feina, hi ha els ADL, hi ha els
agents de desenvolupament local, 72 que varen quedar
acomiadats a les nostres illes l’any passat per mor d’aquestes
retallades a nivell d’Estat i que pensam que és un figura molt
necessària, insistesc, més necessària que mai, i que ajudaria a
aprofundir en la recerca de nous jaciments d’ocupació, sobretot
en el marc de l’economia verda, de l’emprenedoria, de
l’economia social, també. 

Cinquè, potenciar la tasca de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, la lluita contra el frau. Ja els ho vaig explicar
en el plenari on vam tenir ocasió, i ha sortit algun reportatge a
premsa, el que està significant el frau, associat moltes vegada a
la nostra comunitat a l’externalització de serveis a l’hotelera. En
aquest punt no els deman més que allò que ja ha fet el Govern,
per exemple, amb el sector del transport discrecional, que és un
pla de lluita contra el frau. De fet a favor d’aquesta proposta
talment vàrem votar en el plenari tots a remolc de la moció del
Grup Parlamentari Socialista que es va debatre fa dos plenaris.

Sisè, una mesa sobre la desestacionalització del sector
turístic. Reconeixement la centralitat del sector turístic a
l’economia de les nostres illes, per tant també la seva
potencialitat a l’hora de lluitar contra l’atur, contra la pobresa i
contra la precarietat, i reconeixem que la concertació i el diàleg
són necessaris per a aquest i per a tots els sectors, però que és
necessari i que... Deia fa uns dies al Sr. Delgado que el Govern
està caient en un cert productivisme dels productes turístics,
valgui la redundància, i que no només acumulant, innovant en
nous productes turístics...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, ja ha excedit el seu temps.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, vaig acabant, em queda només un punt.

... no només amb això aconseguim desestacionalitzar, i que
de fet resulta que en els darrers anys cada vegada tenim més
turistes però cada vegada s’escurça més la temporada turística,
les retallades també en temes de turisme social i IMSERSO no
han ajudat gens a aquesta desestacionalització, i això és una
qüestió que s’ha d’abordar amb el màxim consens socials, i que
a més aqueixa mesa de diàleg social tengui com a missió, en el
termini de sis mesos, poder fer un pla de xoc també en aquesta
matèria.
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I el darrer punt, i amb això acab, demanar un pla especial
d’ocupació. Ens ve molt al pèl que ara el Sr. Bauzá aquests dies
estigui negociant coses i demanant coses per a les nostres illes
per BrusselAles, però per què no tenim a la nostra comunitat tant
o més dret que Canàries, que té uns indicadors d’ocupació molt
semblants als nostres?, o Extremadura, govern també del Partit
Popular, que a finals del 2011 va firmar un pla d’ocupació amb
el que va anunciar que dedicaria 1.000 milions d’euros en els
propers quatre anys a treballar per aquesta qüestió?

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Ara pel torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Joana Barceló per un temps, com vostè sap, de
deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Evidentment, donarem suport a cada una de les
propostes que avui presenta el Grup MÉS i, a més, creim que és
important reiterar el compromís i la necessitat de treballar en
actiu per intentar combatre l’atur a la nostra comunitat
autònoma, però tal vegada per dir-ho i sobretot per evitar la
confusió respecte del discurs oficialista del Govern que l’atur
baixa, dir-ho d’una altra manera, que és el fet i el gran drama
d’aquesta comunitat autònoma que ens trobam que no som
capaços de crear ocupació i aquest element, lligat a la
precarietat laboral i a les rebaixes que de manera permanent fa
el Govern de l’Estat a tots els nivells amb les polítiques
laborals, ens du, evidentment, a un increment molt insostenible
de la pobresa dins l’àmbit laboral.

Aquest component social de l’àmbit laboral arriba en una
situació, repetim, de difícil sostenibilitat, per una banda, perquè
no atenem les persones aturades, ni a nivell d’agents de
desenvolupament local, però tampoc a nivell d’orientació
laboral, aquí tenim un orientador per cada més de 1.800
persones aturades quan a Alemanya, que ens la miram tant,
tenen un orientador per cada 75 joves o 150 adults. Una
diferència evidentment importantíssima que diu molt del
compromís lligat a donar resposta a aquestes persones.

Però, a més, les polítiques de dificultar de manera permanent
l’accés tant de polítiques actives com de polítiques passives a
prestacions i a subsidis ens du a aquestes xifres que ha
assenyalat el portaveu del Grup MÉS veritablement
preocupants, i que creixen mes rere mes, amb les dades del
SOIB, o trimestre a trimestre, lligades a les dades de l’EPA.
Quines són? Evidentment se n’han dites algunes, les famílies
amb tots els seus membres actius en atur s’incrementen cada
trimestre amb relació als trimestres anteriors. Pel que fa
referència a les persones que han esgotat totes les prestacions,
68.000 treballadors segons el SOIB, 8.000 més que fa dos anys,
i segons l’EPA 95.000, que són 35.000 més que fa dos anys.
Però a més que s'incrementen aquests nombres l’Estat lleva
prestacions a la gent aturada a la nostra comunitat autònoma
perquè l’atur de llarga durada s’incrementa, malgrat l’atur
baixa, l’atur de llarga durada s’incrementa, i amb les persones

majors de 52 anys d’una manera veritablement molt dura, molt
dura, en un any més d’un 20%.

Per tant, evidentment coses s’han de fer, com a mínim
intentar-ho, i és fonamental la concertació i el diàleg social.
Avui ens poden dir que el Govern fa un esforç d’incrementar
recursos amb prestacions socials bàsiques, amb la renda mínima
d’inserció, i és cert que fa un esforç davant el machaque que ens
fot Madrid, i ho hem de dir així. Madrid en un any llevarà
prestacions i subsidis a Balears, 41 milions d’euros, i no cream
ocupació.

Per tant, encara ens reboten sobre la nostra comunitat
autònoma resoldre una situació que l’Estat agreuja. Les
retallades més dures de tot de l’Estat, un de cada quatre euros,
es fa sobre les persones aturades, una cosa que és indecent,
indecent, i totalment injusta.

Per tant, les mesures que avui aquí es presenten, la necessitat
d’un pla d’ocupació, mesures de xoc, hi estam totalment
d’acord, com a mínim intentem-ho, millorar la renda mínima
d’inserció com una renda garantida a la gent de més dificultats
és fonamental, i els ADL, tot el que fa referència a l’àmbit
turístic per ajudar a avançar en la temporada, aquest és el
potencial que tenim, i les mesures que hem fet fins ara malgrat
les xifres que es donen esbiaixades dels efectes dels fixos
discontinus amb les bonificacions, xifres totalment esbiaixades,
perquè quan anam a la Seguretat Social quantes persones fan
feina, no tenim ni una persona més el mes de març, alerta!, amb
les vacances de Pasqua incorporades. No creen ocupació, ni tan
sols aquestes mesures que teòricament tenen un impacte
extremadament positiu. L’operació ha anat molt bé, però
madona és morta. No s’ha generat ocupació per aquesta mesura.

Només assenyalar una mesura que, evidentment, nosaltres
li hem donat suport, però que permetin-me assenyalar-la un poc
d’ingènua, és el fet de demanar al Govern que faci un pla contra
l’economia submergida i l’explotació laboral. Ens sembla bé
perquè com a mínim hi haurà un pla, el podrem discutir i
podrem veure exactament de què va, perquè moltes vegades
nosaltres aquí demanam un instrument, però alerta, que sobre
aquest instrument també sabem on van dirigides les inspeccions,
perquè l’any passat es varen fer moltes inspeccions i se'n varen
incrementar moltes, però els temes dels becaris o els falsos
becaris van sorgir fonamentalment pel compromís i les
denuncies dels treballadors. 

Per tant, està bé, hi hauria d’haver un pla, està bé que hi
sigui perquè així com a mínim tots els podrem conèixer i hi
podrem participar i esperem que sigui tot el transparent que hagi
de ser per ajudar que aquesta feina ajudi. Donarem suport i
evidentment donarem suport que la nostra comunitat autònoma,
com la resta de comunitats, treballi per intentar ajudar i a
comprometre’s a crear ocupació, en primer lloc, i també per
donar suport a la gent que no en té i que necessiten
extremadament del suport dels governs. Per tant, en aquest
sentit, també, volem ajudar que aquestes mesures es puguin fer
des de la concertació i el diàleg social. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Prenc la paraula en nom del
meu grup parlamentari per contestar a aquesta proposició no de
llei que presenta avui el Grup MÉS i amb la qual sí que podem
compartir, diguéssim, una de les frases del punt de partida del
Grup MÉS, l’atur és el gran problema, evidentment. Això sí que
crec que tots els que som aquí ho podem compartir. A partir
d’aquí, hi ha una sèrie de plantejaments que donen peu a
aquesta proposició no de llei i una mena de carta als reis que fa
el Sr. Abril dins la seva proposició no de llei que ens sembla
molt bé, amb tots els respectes, però creim que moltes
d’aquestes qüestions que es plantegen ja es fan i donen uns
resultats que, al nostre parer, són positius, evidentment, podrien
ser millorables? Podrien ser millorables, però si funcionen anem
endavant en aquest camí.

Diu, començaré un poc per contradir el que diu el Sr. Abril,
diu que segons un informe que ha esmentat augmenta la pobresa
entre l’any 2006 i 2011 d’una manera considerable, jo li voldria
recordar, Sr. Abril, qui governava durant aquests anys, el seu
partit era el que era durant aquestes dades en el Govern que ha
donat aquests resultats que ell avui esmenta d’aquest informe
que ha duit a colAlació avui dins aquesta PNL. Diu, també, que
el SOIB no funciona, que no dóna els resultats que s’esperen,
des del nostre punt de vista això no ho compartim, en absolut,
pensam que el SOIB és una de les àrees que millor funciona
dins el Govern, és una de les àrees que més bons resultats dóna.
Jo li voldria també recordar, una altra vegada, quin va ser el
resultat que va donar el SOIB a l’època que governava el pacte
de progrés quan es malbarataven els fons europeus que venien
a les Illes Balears i que aquest govern ha hagut de justificar
d’una manera precipitada, accelerada i amb moltíssimes
dificultats, de la qual cosa ja hem parlat moltes vegades en el
Ple.

Després, que si anam a BrusselAles i no tenim un pla de xoc
contra l’atur, si anam a BrusselAles perquè hi anam, si no hi
anam perquè no hi anam, si volem insularitat, si no la volem, al
final ja no sé, efectivament, pens que todo depende del color
del cristal con que se mire, evidentment. Vull dir, no hi ha res
als seus ulls que pugui funcionar, però vaja.

Anirem punt per punt, el tema del Pla de xoc contra la
pobresa i l’atur. Aquest punt que vostès ja esmenten dins la seva
proposició no de llei ja s’ha anunciat per part del president del
Govern de les Illes Balears, com ja vostè mateix ha dit a la seva
exposició. A més, les Illes Balears donen unes bones xifres de
baixada d’atur, però a més, nosaltres pensam que és la iniciativa
privada que ha de generar aquests llocs de feina. Vostè diu a la
seva proposició no de llei que la contenció del dèficit suposa la
mort de l’economia productiva, que la reducció del dèficit
suposa un escàndol per... escolti!, el que suposa un escàndol és
que es deixin 1.500 milions de factures sense pagar que
pertanyen a l’economia submergida, que pertanyen a empreses
autònomes i 6.000 milions de deute en aquesta comunitat que
vostès varen deixar quan es varen anar, i que es fa un gran

esforç per pagar a tots aquests proveïdors que estan ja no sé ni
si a 180 dies o no sé a quants a cobrar les seves factures que
presenten a l’administració. Això sí que nosaltres pensam que
no és de justícia.

Per tant, nosaltres advocam per aquest camí que du el
Govern de les Illes Balears perquè l’any 2012 es varen crear a
la nostra comunitat 2.514 societats mercantils, que suposen un
augment del 10% amb relació al 2011. És a dir, cada dia de
l’any 2012 es varen crear a la nostra comunitat set noves
empreses. Per tant, evidentment, aquesta creació d’empreses du
a la creació de llocs de feina i, per tant, a la reducció de
persones que estan en situació d’atur. Balears, els ho torn a
recordar, torna a ser, i per sisè mes consecutiu, l’única
comunitat autònoma on descendeixen els aturats respecte del
mateix mes de l’any 2012, 84.041 persones desocupades que
suposa un descens del 6,42 respecte d’abril de l’any 2012. Això
pel que fa relació a aquest punt.

És cert, totes aquestes dades són millorables, és cert que
queda molt de camí a fer, però també és cert que s’ha anunciat,
com ja li he dit, un pla de xoc contra l’atur que es presentarà
breument i amb el qual el Govern ja fa feina i, per tant, nosaltres
esperarem a tenir aquest pla que s’ha anunciat ja per veure en
què consisteix i els resultats que podrà donar.

Amb relació a la renda mínima d’inserció, evidentment, la
Sra. Barceló ara diu que nosaltres farem relació a això, però que
ens lleven, que ens posen i tal, si posam perquè posam, si... jo
també al final no sé si no feim res bé. Es va remodelar el
Govern de les Illes Balears no fa ni un mes, ja ho va explicar el
president Bauzá després de la remodelació, es donarà impuls a
les polítiques socials, doncs bé, no fa ni un mes que s’ha creat
una conselleria nova i això no són paraules buides, no és una
conselleria de cara a la galeria, sinó que es demostra amb fets,
amb fets, aquest compromís i aquesta voluntat d’estar al costat
d’aquells que més ho necessiten. 

I quines són les passes que es donen? Doncs, la Conselleria
de Família i Serveis Socials disposarà de 7,45 milions d’euros
per a la renda mínima d’inserció, un 152% més que l’any passat,
no parlam d’un 25 ni d’un 50 ni d’un 75 ni tan sols d’un cent
per cent, parlam d’un 152% més que l’any passat. Però tornam
un poc a fer moviola del que ha passat aquí també. Darrer
pressupost del pacte, aquest pressupost prorrogat que ja era de
2010, 94 milions d’euros en un període que és que no fos de
crisi profunda amb la qual governaven partits que avui en dia es
volen abanderar i es volen apropiar de les polítiques socials,
pressupost de polítiques socials, 94 milions d’euros; pressupost
del Partit Popular de polítiques socials i aportacions 135 milions
d’euros. Escoltin, parlam d’una diferència entre vostès i
nosaltres de 40 milions d’euros. Jo aniria en compte a fer segons
quines afirmacions perquè els números canten i al final és molt
evident qui és que està al costat d’aquells que més ho necessiten
o qui és que malbarata els doblers públics i qui és que genera
llocs de feina dins l’administració i qui és que destina recursos
que vénen a aquesta comunitat autònoma per a despesa corrent
i no es dediquen a les despeses previstes.
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Aquest govern és el que dóna cobertura als serveis socials i
per això ha creat i impulsa una conselleria exclusiva de Serveis
Socials i Família, evidentment, amb una aportació del 152%,
152% més que l’any passat, ja no parlem dels altres anys. 

ISBA, em parlen d’ISBA, a mi això em pareix sincerament,
amb tots els respectes, em pareix una falta de lògica. Qui ha
impulsat ISBA de veritat ha estat el Govern de les Illes Balears
que dirigeix el Sr. Bauzá i amb el suport del Partit Popular, del
Grup Parlamentari Popular. Jo crec que a vegades no sé si vivim
en mons diferents. És a dir, ISBA va concedir nous avals per un
import de 53,8 milions d’euros, la qual cosa suposa un
increment del 17% amb relació als atorgats l’any anterior, va
permetre la constitució de 102 noves empreses, un 26% més que
l’any 2011, i la creació de 471 llocs de feina directes amb un
creixement del 37% respecte de l’any anterior. Parlam de 2012,
si volen parlam d’aquest període fins abril de 2013, fins el 30
d’abril s’han formalitzat avals que han suposat la creació de 62
noves empreses i de 294 llocs de feina amb increments respecte
del mateix període de l’any anterior, és a dir, del mateix 2012 en
el mes d’abril, un increment del 87%, del 87%. No parlam ni del
25% ni del 50%, parlam del 87%.

El tema dels ADL molt suscitament, nosaltres vàrem
prendre una decisió, nosaltres pensam que aquesta decisió és
encertada i de fet dóna els resultats que s’esperen.

Quant a l’economia submergida, nosaltres ja n’hem parlat
aquí, en aquest mateix parlament, a la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts han vengut a donar explicacions, quan hi havia el
vicepresident Aguiló, d’unes dades d’economia submergida i de
frau fiscal que superen, però és que superen en moltíssima
amplitud les dades que es donaven els anys anteriors. És a dir,
deixa constància de la feina, que la feina es fa bé, i que és una
tasca incansable la que es fa a l’inspecció tant fiscal com laboral
perquè jo els demanaria, de la gent que vostès coneixen qui és
que no ha estat inspeccionat laboralment? Tothom, hi ha una
inspecció laboral galopant, és que hi ha una inspecció laboral
que jo estic d’acord que s’ha de...però, vull dir, continuem amb
la inspecció laboral que es du a terme, és que es du a terme una
inspecció laboral exhaustiva, totes les empreses estan
inspeccionades laboralment. 

El tema de la desestacionalització, jo només per acabar...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Mercadal, per favor.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, ja acab, Sr. President, un minutet. 

... el tema de la desestacionalització, crear una mesa i més,
nosaltres més que crear meses ja hem pres una altra decisió, és
que són coses que es fan i que funcionen. La contractació de
fixos discontinus, la bonificació de les quotes de la seguretat
social impulsada per aquest govern dóna unes xifres
impressionants. És a dir, si nosaltres duim sis mesos baixant
xifres d’atur des de novembre, que és quan comença aquesta
bonificació, i duim sis mesos i aquest mes de maig també
donarà bones xifres, és perquè aquesta mesura s’ha aplicat, és
perquè aquesta mesura que nosaltres, el Govern de les Illes

Balears va impulsar dóna els seus fruits i és perquè duim sis
mesos perquè des de novembre, que no és precisament
temporada alta, desembre que tampoc no ho és i gener, febrer,
març que no és ni Setmana Santa ni temporada alta, dóna bones
xifres de baixada d’atur. Per tant, pensam que es donen bones
xifres.

I ja per acabar, Sr. President, nosaltres, en el darrer punt de
la proposició no de llei, no ens volem comparar ni molt menys
amb Extremadura, amb Canàries ni tan sols amb Ceuta ni amb
Andalusia, les comunitats autònomes que tenen unes xifres
d’atur més elevades de tota Espanya. Per tant, nosaltres no
donarem suport a aquesta proposició no de llei perquè pensam
que les polítiques que es duen a terme des del Govern són
encertades, donen els seus fruits com he esmentat i no podem
donar suport a coses que funcionen i que ja estan en marxa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Esperava, Sr. Mercadal, que almanco tenguessin la
sensibilitat de comprar-nos algun dels regals que demanam a la
nostra carta dels reis, com vostè l’ha definida.

Jo no pens que sigui una carta dels reis, pens que qualsevol
proposta que es posi damunt la taula és una excusa perfecta per
fer un exercici de responsabilitat compartit i compartir punts de
vista diferents i arribar a acords. Veig que no és aquesta la
voluntat.

S’ha parlat del que ja s’està fent; s’ha parlat de què les
desigualtats i la pobresa augmenten també quan governam
nosaltres, com si també se’ns volgués donar la responsabilitat de
la crisi, vull dir que això és, bé, ciència ficció.

Que el SOIB sí funciona, si jo fos, si el SOIB fos la meva
empresa i el resultat és que el 2012 només un 1,1% de la gent
que hi ha inscrita ha trobat feina a través del SOIB, és que diria
que ni tan sols serveix com a oficina de colAlocació, és que no
serveix ni per gestionar els aturats, tal i com està plantejat. Si
vostè es conforma amb un 1,1% i això li sembla un resultat
òptim, fantàstic!
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BrusselAles, jo no he fet cap retret, BrusselAles jo he dit, bé,
fantàstic que el Sr. Bauzá ara sigui per BrusselAles negociant;
aprofitem aquestes negociacions com en això del finançament
que hem dit que podem arribar a acords per demanar fons, el pla
de Canàries i el pla d’Extremadura tenen fons europeus per
poder tirar endavant i són comunitats on no estam massa enfora
a nivell d’indicadors laborals de com estan aquestes, perquè
insistesc que aquí estam en estat d’emergència.

Que ja s’ha anunciat? Bé, s’ha anunciat..., el president ha dit
que faria un pla. Jo crec que, no sé si encara ara ha fet cap
telefonada a cap agent social per posar-lo en marxa, em pareix
que no.

Que la iniciativa privada resoldrà? Però no quedam que és
el gran problema el tema de l’atur, que és un problema públic.
Qualque cosa haurem de fer des de la política, des dels poders
públics, no? No puc compartir aquest punt de vista, que ja és
més una qüestió de diferències ideològiques filosòfiques.

A partir d’allò dels proveïdors i per fer-me retrets, em treu
el tema dels autònoms; li vaig dir al Sr. Fidalgo, quan vam
debatre en el ple la seva proposició no de llei sobre el tema dels
autònoms: les que més es redueixen són els autònoms i les
empreses amb treballadors a càrrec. I els que més creixen, i
particularment en aquesta comunitat autònoma, són els
treballadors autònoms econòmicament dependents, falsos
autònoms, gent que es ven, sobretot en temporada alta, a cercar
feina i li diuen sí, però et dones d’alta com a autònom. Això no
és un empresari emprenedor, això és un treballador precari. Crec
que convé tenir clara la diferència, perquè si no ens enganam a
nosaltres mateixos.

Em sap greu no poder-li donar els cent dies d’això, ni al
conseller d’Hisenda ni al d’Economia i Competitivitat, ni a la
consellera d’Afers Socials, però és que no ens ho podem
permetre. En temes socials vostè em compara pressuposts, però
no és comparar pressuposts en relació amb exercicis anteriors,
els pressuposts sobre les necessitats socials s’han de muntar
sobre les necessitats socials i les necessitats socials van en
augment, no hi ha cap exercici, des del 2008, des de l’any que
va començar la crisi, que els pressuposts de la Conselleria
Social, quan la duia na Fina Santiago, no s’ha tancat l’exercici
amb un pressupost més alt del que s’havia iniciat i del que
s’havia aprovat, perquè es cercaven doblers d’on no n’hi havia,
perquè també en aquell moment les necessitats anaven creixent.

ISBA, tampoc no li faig cap retret, jo no he dit que ISBA no
funcioni malament, ISBA que funcioni, però com que és una
eina que funciona bé i que tenim molt de problemes, es podria
ampliar, són els PIME que demanen també poder fer servir
altres instruments de crèdit que, malauradament, la banca
privada encara no serveix per fer fluir aquest crèdit.

I en el tema de l’economia submergida també em diu que ho
estan fent bé, i li vull recordar les crítiques dels mateixos
inspectors d’hisenda, que diuen: no, és que els nostres caps, com
els inspectors de..., com els tècnics d’Hisenda, de l’Agència
Tributària, que es queixen que no els deixen investigar allà on
realment hi ha el problema, allà on ells realment saben que
existeix un frau, i de fet les inspeccions que hi va haver a
determinades grans cadenes hoteleres va ser una mica botant-se
les ordres que tenien de la plantilla, del que havien d’anar a

investigar. Perquè justament aquest és el problema, jo conec
quantitat d’autònoms que els han anat a inspeccionar, és que
aquest és el problema, tal vegada no és aquest qui fa el frau, és
el gros, i als grossos es posen totes les traves possibles des de
les administracions perquè es puguin investigar.

Vaig acabant, tema de la desestacionalització, vostè m’ha
ficat el tema dels fixos discontinus; li diré que si agafa la sèrie
completa des de l’any 2010 en el tema dels fixos discontinus,
cada any, fins i tot en plena crisi, si consideram plena crisi, jo
crec que encara hi som i el que ens queda, 2010 com a plena
crisi, cap any no ha baixat el tema de l’augment del nombre de
fixos discontinus entre un 10 i un 15%. Aquest no és el
problema, el problema és a quina època de l’any. I la temporada
cada vegada ha estat més curta. Què passa amb aquests fixos
discontinus el mes de novembre? No hi són, cada any pujam,
però quan arriba el mes de novembre i temporada baixa ja no hi
són. Doncs no sé què hi sortim guanyant, no?

Ja dic que les propostes del Grup Parlamentari MÉS estaven
fetes en un sentit i amb intenció de negociar, d’arribar a qualque
mena d’acord, però veig que al final em donen la raó, quan deia
al principi de la intervenció que vostès ja estan satisfets amb el
que fan. Jo crec que la ciutadania no. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Passam idò a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 4492/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
4492/13.

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