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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria, com sempre, si es produeixen
substitucions?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Carlos Veramendi sustituyo a Llorenç Galmés.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Rosa Bauzá.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Jaume Carbonero substitueix Lluís Maicas.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Biel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’odre del dia d’avui de la sessió d’avui consisteix
en el debat i la votació de tres proposicions no de llei RGE núm.
8568/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a REB; el RGE
núm. 8807/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
autoconsum i règim de renovables per a les Illes Balears; i el
RGE núm. 9273/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a donar suport decididament a la petita i mitjana empresa.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8568/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a REB.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei, RGE
núm. 8568/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa
a REB intervé l’Hble. Diputat Sr. Abril per un temps, com vostè
sap, de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots, sobretot als que no eren presents
abans a l’anterior comissió. Tornam parlar de REB, de règim
especial per a Balears, en aquesta cambra. Saben vostès que és
un tema que més enllà del caprici és preceptiu, que forma part
de l’Estatut d’Autonomia, que és la nostra normativa o llei de
referència, a la seva disposició addicional sisena, que estableix
que hi ha d’haver aquest règim especial, igual que també, tot
s’ha de dir, n’hi ha una de novena que parla d’inversions
estatutàries i tots sabem també com està el tema. 

Però bé, el que és clar és que és una qüestió clau per a
aquesta comunitat autònoma, que hem debatut moltes vegades,
no tant en aquesta comissió, però sí a la Comissió d’Hisenda,
perquè té molt a veure amb l’equilibri o més aviat amb el
desequilibri fiscal entre l’Estat i les Illes Balears. I avui ho
parlam també en aquesta Comissió d’Economia, des d’un altre
prisma, perquè el que és clar és que també el REB és una

qüestió estratègica en termes d’economia, en termes de
competitivitat, sobretot quan parlam d’uns sobrecosts en termes
de competitivitat i de preus associats a la condició insular, que
per exemple en el cas de l’energia -i la següent proposició no de
llei que debatrem també d’aquest grup parla d’energia- es
tripliquen en el cas de les Illes Balears.

La llei, i ho diu el text que se cita de l’Estatut d’Autonomia,
a l’exposició de motius reconeix, i ho reiter, aquest dret
específic i diferencial a la insularitat o associat a la insularitat.
Per tant, reiter que no és un caprici parlar de REB, ni una cosa
de la qual podem prescindir ni rebaixar, que parlar de REB i
d’insularitat vol dir parlar de tot, i ho diu també aquesta
referència normativa que se'n fa, vol dir parlar de transports,
d'infraestructures, de telecomunicacions, d'energia, de medi
ambient, de turisme, de pesca, ... per tant, crec que pràcticament
de qualsevol àmbit que afecta la vida i a les polítiques públiques
a les Illes Balears, i clar, si anam als antecedents, no són molt
bons, és aquest REB que tenim de l’any 98 i que sobretot es va
centrar en ajudes en el transport per compensar els sobrecosts en
transport de mercaderies. I vull citar un exemple que sortia fa
poques setmanes a la premsa local, una empresa local del calçat
de Menorca, justament, que posava com exemple el que li
costava fer una comanda de transport a Tailàndia i desglossava
la factura del cost de transport de Menorca a Barcelona, 210
euros i de Barcelona a Tailàndia, 150 euros, per a aquest
transport; vol dir que el cost del transport Menorca a Barcelona
era de 70 cèntims per quilòmetre i en canvi de Barcelona a
Tailàndia d’1 cèntim per quilòmetre. 

Jo crec que és un exemple molt gràfic d’aquests
desequilibris, d’aquests sobrecosts, d’aquest problema real que
hem d’afrontar tots els ciutadans cada vegada que evidentment
agafam un avió o un vaixell o hem de fer qualsevol gestió que
ultrapassi allò que tenim a l’abast a la nostra comunitat, o més
ben dit, a la nostra illa; i és clar que és un problema real amb
què es troben cada dia les empreses d’aquesta comunitat i que,
com bé reconeixen les poques que s’han pogut beneficiar del
tema dels ajuts de transport associats a l’anterior REB o al REB
vigent, que a més s’han vist retallats any rere any, enguany
només han quedat 190.000 euros; són ajudes que no han arribat
a cobrir ni un 10% en el millor dels casos el cost o el sobrecost
de transport que els genera aquesta condició insular.

Em vull remetre al compromís i a les declaracions fetes
recentment, fa unes setmanes, del conseller d’Hisenda, el Sr.
Marí, comprometent-se a negociar amb Madrid, amb el Govern
central -i avui m’he deixat els kleenex, em perdonaran.- aquest
nou REB, igual que també hi ha un compromís per negociar el
sistema de finançament i les inversions estatutàries. I el cit
textualment, diu: “el Govern està treballant en una modificació
d’aquest règim que permeti dur a terme polítiques en matèria de
transport, energia, aigua...”, tots aquests ítems que els he citat
abans. Doncs bé, si el Govern ja hi està treballant, quantes
vegades s’ha reunit la comissió mixta, que també estableix el
nostre Estatut, entre les hisendes de l’Estat i de la comunitat
autònoma per parlar d’aquests temes? Hi ha cap esborrany?
Quan el tendrem?, perquè parlam del 2014, no parlam del 2021.
Si el Grup Parlamentari Popular m’ho pot dir fantàstic, fins i tot
retiraria la proposició no de llei. 
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En cas contrari, els convidam a votar a favor perquè des del
Grup Parlamentari MÉS pensam que allò que proposam i que
plantejam en aquesta proposició són uns mínims molt mínims
i amb molt de sentit comú, i cit textualment el text de la
proposició: "instar el Govern de les Illes Balears i el Govern de
l’Estat que iniciïn urgentment les negociacions adients per fer
efectiva l’aprovació d’un nou règim especial per a les Illes
Balears abans de 2014". Això no vol dir que el nou règim
especial hagi d’estar abans de 2014, però evidentment si ens
seiem a negociar urgentment, difícil serà que el puguem tenir a
temps i aquesta comunitat autònoma ja perd doblers per molts
de forats, el forat estatutari, el forat del finançament i aquest
forat del REB, que pensam que entre tots, amb bona voluntat,
podem contribuir a tapar votant a favor d’aquesta proposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Ara en torn de fixació de posició i per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula, el Sr. Marc
Pons té deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Han estat prou les vegades que
hem tingut l’oportunitat de poder debatre en aquesta comissió
entorn al Règim Especial per a Balears i de fet, aquest mes ha
estat realment intens sobre aquesta qüestió, no només entre els
diferents grups parlamentaris, sinó també amb el propi
conseller. 

Una qüestió d’entrada, crec que sempre està bé recordar-ho.
L’Estatut d’Autonomia fixa l’entrada en vigor del nou règim
especial en el setè any de la seva aprovació. Si l’Estatut
d’Autonomia s’aprovà l’any 2007, voldria dir que l’any 2014,
set anys després del 2007, hauria d’entrar en vigor aquest nou
Règim Especial per a Balears. Durant aquests set anys què
s’havia de fer? L’Estatut d’Autonomia estableix que durant
aquests set anys, ho diu així, fins que no entri en vigor el nou
règim especial per a Balears, l’Estat corregirà el dèficit inversor
existent respecte les Illes Balears i, per tant, executarà
inversions per valor de 2.800 milions d’euros. Entre el 2007 i el
2011, la passada legislatura, raonablement es va complir aquesta
qüestió, el debat hi va ser i es va fer camí. Ara, entre el 2011 i
el 2015 inversions no n’hem vistes i el Govern ja ha dit que no
té pensat presentar projectes davant Madrid perquè arribin
aquestes inversions. Per tant, el debat està més que tancat i allò
que sí hauríem de recordar és que ha de ser entre el 2011 i el
2015, dins aquesta legislatura, quan pertoca elaborar i redactar
aquest règim especial per a Balears, ja que hauria d’estar en el
2014 aprovat. Per tant, és feina d’aquesta legislatura, així ho
estableix el propi Estatut d’Autonomia.

Quin plantejament hem fet des del Grup Socialista? Des del
Grup Socialista vam creure, vam demanar, com que açò era una
qüestió tan rellevant que afectaria futures legislatures i que per
tant, hi hauria diferents governs, que era important que hi
pogués haver un acord de mínims entre totes les forces
polítiques. I per açò vam dur una proposició no de llei en el seu
moment, on demanàvem crear una comissió parlamentària per
redactar de manera conjunta aquest nou règim especial. Se’ns va
dir que no.

De la mateixa manera que també hem demanat en més d’una
ocasió poder disposar dels estudis elaborats i sobre els quals
s’hauria de sustentar aquest nou règim especial. Té lògica
pensar que si s’està fent una feina legislativa, prèviament
aquesta legislació s’hauria de sustentar sobre dades objectives,
dades tècniques que permetin establir quantitats i objectius
d’aquesta nova legislació, d’aquest nou règim especial. Però
aquí també ens han dit que no i a dia d’avui desconeixem
totalment quins són els plantejaments, quins són les xifres que
avalaran els futurs plantejaments que recollirà el Règim
Especial per a Balears.

Fa tres setmanes en aquesta mateixa comissió, compareixia
el conseller d’Hisenda, forçat pels partits de l’oposició, perquè
explicàs què tenia pensat fer, quin full de ruta tenia en relació al
nou règim especial. Ell va agafar en aquell moment, n’ha agafat
més, però va agafar dos compromisos molt clars. Primer, que el
mes de març del 2014 el nou règim especial entrarà a les Corts
Generals, està recollit en el Diari de Sessions, i així ho va
repetir, no només el conseller, sinó el mateix Partit Popular. I,
segona qüestió, no en aquesta cambra, a la cambra del plenari,
que demanarien responsabilitats polítiques i jurídiques a l’Estat
per l’incompliment de les inversions estatutàries. 

Aquestes dues afirmacions, fetes pel Govern de les Illes
Balears, fetes per boca del conseller d’Hisenda de les Illes
Balears, quan van ser proposades perquè fossin votades per
totes les forces polítiques a través d’una moció, varen comptar
amb el rebuig del Partit Popular. És a dir, el Govern del Partit
Popular diu una cosa i el Partit Popular en diu una altra. El
Govern es compromet, es compromet ell, a tenir un Règim
Especial per a Balears, enviat a les Corts el mes de març i diu
que no perquè sigui dins el primer semestre. El conseller diu
que exigirà responsabilitats polítiques i jurídiques al Govern de
l’Estat, i així consta en acta, per l’incompliment de les
inversions estatutàries i després el Partit Popular vota en contra
que així es faci. Per tant, el conseller queda coix a l’hora de fer
els plantejaments i perd autoritat en aquesta cambra, quan el seu
propi grup parlamentari no dóna suport a les seves pròpies
paraules. 

Què va dir a més a més fa tres setmanes en aquesta mateixa
cambra el conseller d’Hisenda? El conseller d’Hisenda va dir
que convocaria de manera immediata totes les forces polítiques
amb representació parlamentària, per tractar el nou règim
especial per a Balears. Ho va dir aquí i ens ho va dir a nosaltres:
"de manera immediata rebran una convocatòria per asseure’ns
i perquè els puguem explicar tot allò que hem fet". Repassin el
Diari de Sessions i veuran com el conseller es va comprometre
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a açò ara fa tres setmanes en aquesta mateixa comissió. Han
passat tres setmanes, un servidor encara no ha rebut cap
convocatòria, m’imagín que el Grup MÉS deu estar igual, no
hem rebut cap tipus de convocatòria, i avui ve aquí una proposta
del Grup MÉS demanant que se’ns convoqui i que ens puguem
asseure, que és el mínim.

Home, si va dir que era de manera immediata, han passat
tres setmanes i encara no ens han convocat, m’imagín que serà
la setmana que ve o l’altra, però en qualsevol cas, crec que el
Partit Popular no tindrà massa inconvenient en donar suport a
aquesta proposició no de llei, com farà el Grup Socialista,
perquè sí ens sembla fonamental el fet de què ens puguem
asseure a una mateixa taula i puguem fer feina conjunta en
temes d’estat, com és el Règim Especial per a Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular Sr. Camps té la paraula per deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que rallar de
finançament en aquest parlament és molt positiu i jo fins i tot
diria que n’hem de rallar més i s’han de fer propostes. Jo crec
que sempre he demanat un front comú per poder, des de
Balears, defensar allò que ens correspon i defensar una justícia
redistributiva del fons estatals. Per tant, no ens hem de cansar de
rallar d’aquests temes, sigui del REB, sigui de les inversions
estatutàries, sigui de la Llei de finançament, les tres potes en
què se sustenta el nostre finançament. No ens hem de cansar.
Per tant, benvinguda sigui aquesta proposició.

El REB, Règim Especial per a les Illes Balears, tenim un
REB, existeix, molt bé, la Llei 30/98, un REB que tots
consideram insuficient, que tots consideram que és millorable,
que tots el volem canviar i que el propi Estatut d’Autonomia diu
que s’ha de revisar dins l’any 2014. Tots en açò hi estam
absolutament d’acord, s’ha de modificar. També és cert que si
tan dolent és aquest REB, si tanta necessitat veim tots que s’ha
de canviar, no entenc per què van esperar quatre anys, hi va
haver tota una legislatura on els que ara insisteixen tant en
modificar el REB, no van fer res. Jo vaig recordar fa uns dies
unes declaracions del Sr. Antich, dia 21 de desembre de 2008,
que anunciava en aquell moment que era imminent un nou REB,
imminent! Imminent vol dir immediat, açò era el 2008. Ningú
no ha sabut res més d’aquella imminència d’aquell REB. 

I ara avui ens diuen, agafant la paraula imminent, que de
forma immediata, el conseller d’havia de reunir amb els partits
de l’oposició per fer feina per redactar el REB, cosa que és
falsa. Jo llegiré exactament quin és el text i el que va dir el
conseller. El conseller deia: “calendari, farem tota la feina que
faci falta i així serà, perquè el març de 2014 la llei sigui al
Parlament estatal”. Primer compromís, el març del 2014 la llei
serà al Parlament estatal, aquest és un compromís del conseller,
un compromís del Govern i un compromís del Partit Popular.
Per tant, d’acord amb aquest compromís.

"Quan s’iniciaran les rondes de contactes amb la societat
civil, amb els grups, etc.? Ja sé que amb els grups no les hem
iniciat, jo les iniciaré breument" -"breument". És diferent que
“immediatament”. Hem de ser precisos amb les paraules, és
diferent "en brevetat" que "de forma immediata". "Però amb la
societat civil ja s’han iniciat, el Fòrum Balears Competitiva,
derivada d’aquella moció que vostè va presentar -es deu referir
supòs al Sr. Pons- de formar una comissió, vàrem donar una
empenta al Fòrum Balears Competitiva que també tractava
temes del sistema de finançament, per introduir temes de Règim
Especial Balear". És a dir, de forma breu, dies, setmanes, en
temps suficient, es reunirà amb tots els grups de l’oposició. No
passin pena, no passin pena, açò es produirà, perquè açò és un
compromís del conseller i per tant, un compromís del Govern.

D’aquella compareixença del conseller de dia 24 d’octubre,
hi va haver precisament aquests dos compromisos, el
compromís que el mes de març de 2014 hi hauria una llei en el
Parlament estatal, una llei de modificació del REB, açò per una
banda. I l’altre, que es reuniria amb els grups de l’oposició. I
aquests dos compromisos, nosaltres estam convençuts que es
produiran. Per tant, no hem de tenir en aquests moments cap
dubte que açò es produeixi. Hi ha compromisos ferms, amb
actes que surten en el Diari de Sessions i que per tant, en
principi i mentre no passi el contrari, s’ha de complir.

Deia més avall, “i un poc el que volia traslladar-los amb
aquesta rèplica és açò, facem feina. Jo em compromet a
convocar els grups parlamentaris -i aquí ja ni "no
immediatament"- per enllestir breument en les pròximes
setmanes, per mirar de posar damunt la taula punts en comú en
matèria de Règim Econòmic Especial i a partir d’aquí veure
quines podem afegir, quines coses hem de llevar, en quines
coses estam d’acord i en coses ni hi estam”. Aquests són els
compromisos i aquests compromisos es produiran.

Des del Partit Popular, consideram i ho hem considerat
sempre, que el model de finançament que tenim és injust, és
negatiu, l’hem de millorar, l’hem de canviar i ho hem de canviar
tot. Hem de canviar la Llei de finançament, hem de canviar la
Llei de Règim Especial, hem de modificar i hem de fer força per
a les inversions estatutàries, és cert. Però en 
qüestió de les inversions estatutàries, hem de tenir en compte
moltes coses, és a dir, el que no pot ser és reclamar a Madrid
que ens venguin i que ens duguin inversions estatutàries quan
nosaltres mateixos quan ens arriben els gastam en altres coses.
No pot ser que ens arribin 297 milions en inversions estatutàries
i gastem 150 milions en despesa ordinària i ara hem de fer la
feina per justificar aquests 150 milions, hem de fer feina per
veure com podem evitar que se’ns reclamin des de Madrid
aquests doblers. Açò és important tenir-ho en compte. 

Ho deia també el conseller a la seva compareixença, si
comparam les inversions que arriben a Balears amb la mitjana
estatal en aquests moments, avui, la diferència amb la mitjana
estatal és la més baixa que mai ha tingut Balears, fins i tot l’any
2009 quan hi va haver l’arribada massiva -entre cometes-
d’inversions estatutàries, fins i tot en aquell moment la
diferència amb la mitjana estatal estava a 80 euros per habitant
i ara, en aquests moments, estam a 74 euros per habitant, molt
per davall d’aquells 80 euros de diferència amb la mitjana
estatal. 
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Per tant, és cert que hem de millorar, és cert que hem
d’arribar a la mitjana, és cert que hem de fer esforços per
millorar el nostre finançament, però crec que s’està fent la feina
que toca, s’estan fent els moviments que toca, s’estan fent les
pressions que toca, s’estan fent les reunions que toca, estam
millorant... i ho hem vist fa poc, és a dir, hi ha una esmena on
recollirem 74 milions més addicionals dels 74 milions prevists
als pressuposts. L’any passat vàrem aconseguir 90 milions més
dels que estaven recollits als pressupostos. Es fa la feina, es
milloren les coses i crec que si avui poguéssim consensuar un
redactat diferent del que hi ha seria molt millor per a tots.

Crec que avui ens hauríem de posar d’acord en un redactat
diferent, un redactat diferent que podria ser, per exemple, “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat -el que
ja vàrem aprovar en altres ocasions- a fer complir l’Estatut
d’Autonomia, en especial la disposició transitòria novena i en
especial la disposició addicional sisena”, que marquen
precisament el que són les inversions estatutàries i el que és el
Règim Especial per a les Illes Balears.

Crec que aquest ha de ser l’objectiu, que anem
conjuntament, els tres partits, a Madrid a reclamar el que ens
correspon, a reclamar el que ens marca l’Estatut d’Autonomia,
a reclamar les inversions estatutàries, a reclamar un nou règim
especial per a Balears que sigui molt millor del que tenim en
aquests moments.

Si feim aquesta proposta conjunta, crec que seria molt millor
i sortiríem reforçats tots. Evidentment, no podem votar a favor...
només per una qüestió ja tècnica, és a dir, no podem aprovar
una cosa que digui que s’ha d’aprovar un nou règim especial per
a les Illes Balears abans de 2014, quan la llei marca dins el
2014, en tot cas s’hauria de modificar açò.

Per tant, la nostra proposta és aquesta i crec que si podem
entre tots fer una proposta conjunta, idò seria molt millor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Supòs que vol fer ús de la paraula el
grup proposant, Sr. Abril, idò té cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

D’entrada vull agrair el suport del Grup Parlamentari
Socialista que evidentment ha parlat de calendari, ho
assenyalava també la nostra proposta, el calendari és el que és
i és feina d’aquesta legislatura i d’aquest govern, amb els
terminis amb els quals ens movem més enllà de cercar
responsabilitats passades o sobretot de fer retrets, perquè ni tan
sols els retrets que fa el Grup Popular, i el Sr. Camps els fa en
termes de responsabilitat, sinó que semblen retrets, i així ho
vaig dir fa poc en una altra intervenció en plenari, de pati
d’escola. Vostès duen ja més de dos anys governant, la decisió
és seva. 

Jo els he dit -i a això no m’ha contestat- quantes comissions
mixtes hi ha hagut entre la hisenda de l’Estat i la hisenda de la
comunitat autònoma, l’interrogant queda a l'aire. Per tant, més
enllà que ens convoqui el conseller o no ens convoqui, és el PP
el que governa i si en aquest tema el conseller negocia allò que
s’ha de negociar i negocia en defensa dels interessos de les Illes
Balears en tots els punts que marca l’Estatut que ha de contenir
el REB tendria tota la nostra confiança.

El que passa és que pensam que, ara per ara i vists els
antecedents del sistema de finançament de les estatutàries i ara
el REB, pensam des d’aquest grup parlamentari que el Govern
ha de passar de mode kleenex a mode negociació perquè d’això
és del que es parla; amb el calendari que manejam i els
interessos que ens jugam s’ha de passar a negociar i és el
Govern el que ha de negociar, no podem fer una PNL en què
instem els grups parlamentaris a veure’ns, no, ens podem veure
qualsevol dia, però... i que ens convoqui el conseller també està
bé, però ja dic que si es va a negociar el que s’ha de negociar,
tot el suport per part d’aquest grup parlamentari, però el que
volem és que ell negociï, és el govern qui ho ha de fer, no
nosaltres, de nosaltres en pot tenir el suport, li podem discutir si
ho ha fet millor o ho ha fet pitjor, però aquest mode negociació
(...), mode kleenex, de plorar i sí que malament ens va, etc., però
és clar per negociar davant tens un interlocutor que és Montoro,
ja voldria jo l’eficàcia de Montoro fa uns anys per inscriure
emigrants del CERA abans d’unes eleccions com la que... en
relació amb la que tenim ara per negociar aquests temes, tal
vegada aquest és problema.

També veig, cada vegada més, l’excusa de l’estabilitat
pressupostària fa o ens dóna la percepció a aquest grup
parlamentari que a Madrid no en volen ni sentir a parlar
d’aquestes coses perquè els desquadren els comptes i si a
Madrid els desquadren els comptes, no vegis el que ens
desquadren a nosaltres si suman sistema de finançament
estatutari i el REB i això només es pot corregir amb negociació,
no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè ho diu una llei
orgànica que és l’Estatut d’Autonomia i perquè és un tema de
justícia amb les Illes Balears i punt.

Per tant, se’m fa molt mal d’entendre que es pugui votar en
contra d’aquesta proposició no de llei perquè no diu res de
l’altre món. L’únic que estaria disposat a modificar,
evidentment és que en lloc d'“abans de 2014" pugui dir dins “el
primer semestre de 2014", però deixar d’instar el Govern de
l’Estat i el Govern d’aquí, perquè són les dues parts que hi ha
d’haver a la negociació, no és només el Govern de l’Estat, ja
vaig dir l’altre dia que era ridícul instar el Govern de l’Estat a
fer complir una llei orgànica. Això és absurd. Hem d’instar que
les parts negociïn i dins aquestes parts hi ha el Govern de les
Illes Balears amb tota la responsabilitat que els toca com a
governants en aquest moment.
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Per tant, l’únic canvi al qual estic disposat és a posar “dins
el primer semestre del 2014", no més enllà i no sé si hi hauria
acord per part de tots els grups.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Abril? Sí, digui, Sr. Camps, digui.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Nosaltres podríem cedir o fins i tot podria ser una esmena
d’addició posar que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a convocar...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Camps, vol que facem un recés d’un minut
perquè conciliïn...?

(Pausa)

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

Podem passar a votar.

EL SR. PRESIDENT:

Sí? Molt bé, idò passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 8568/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada per 9 vots en contra i 5
vots a favor.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8807/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a autoconsum i règim de
renovables per a les Illes Balears.

Ara per a la defensa de la segona proposició no de llei, la
RGE núm. 8807/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS,
relativa a autoconsum i règim de renovables per a les Illes
Balears, intervé l’Hble. Sr. Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Moltes gràcies. El primer que m’agradaria posar damunt la
taula abans d’entrar al detall d’aquesta proposició són dues
qüestions prèvies a tenir en compte, les dues tenen a veure amb
el context i és que per primera vegada en la història els costs de
generació, de producció d’energia elèctrica mitjançant fons
renovables i particularment l’energia eòlica i la fotovoltaica
resulten més barats gràcies als avanços tecnològics i a
l’abaratiment de costs que fer-ho amb energies convencionals
i sobretot que fer-ho en base a energies brutes o si volen a base
de combustibles fòssils.

I l’altra prèvia que vull dir és que tot el que es pugui avançar
des de la responsabilitat que tengui cadascú al nivell que es
pugui en aquest tema és crucial perquè fa pocs dies hem vist el
desastre de Filipines, que té una relació molt directa amb el
canvi climàtic, per tant, tot el que es pugui fer per apostar per
les energies netes, per les energies renovables és poc, en la
mesura en què contribueix... pot contribuir a mitigar el canvi
climàtic.

Dit això, també vull aclarir que la motivació inicial
d’aquesta proposició que va ser sobretot en base a dos
esborranys de decret que es varen filtrar, mètode habitual
emprat pel secretari d’Estat d’Energia a l’hora de tramitar
normativa; dia 18 de juliol es varen filtrar dos esborranys de
decret, però aquest marc legislatiu, la proposició només fa
referència a aquests dos decrets, ha anat evolucionant en aquests
mesos perquè la proposició està redactada a principis d’agost i
els dos esborranys de decret són de finals del mes de juliol, de
la fatídica data de 18 de juliol. Són dos decrets, un és el reial
decret que regula l’autoconsum i l’altre és el que regula el
sistema de retribució de la generació elèctrica, als sistemes
elèctrics extrapeninsulars, com és el cas de les Illes Balears. 

El tema de l’autoconsum és brutal, el que planteja aquest
esborrany de decret, perquè l’objectiu d’aquest decret, d’un
decret d’aquestes característiques hauria de ser el fet de facilitar
l’entrada amb mitjans propis de producció d’energia, com ja es
fa a la major part de països del nostre entorn amb uns resultats
molt satisfactoris i molt avantatjosos des del punt de vista de
l’economia, com Alemanya, Itàlia, Bèlgica o els Estats Units,
perquè és senzill i perquè és barat, i si no, idò venguin aquí el
que vulgui a la foto, és tan senzill com posar..., agafar una
placa, avui en dia no fan falta ni acumuladors ni res, endollar-la
al primer endoll que tenguis a casa teva i ja estàs generant
energia.

Què passa en qualsevol d’aquests països del nostre entorn?,
idò que, quan tu generes electricitat durant les hores de sol, vas
consumint d’allà i el sistema també s’aprofita, per exemple, jo
que visc al camp, que hi ha moltes pèrdues, idò això es
compensa, fins i tot estic fent un favor al sistema, i el que fa
aquest decret d’autoconsum és fer pagar un peatge -que això és
absolutament revolucionari, però des del punt de vista
conservador- per generar energia de tal manera que es faci més
car el vendre tu, que també el que s’hauria de fer és eliminar
traves, no tenc per què jo donar a un altre per posar una placa de
200 vats a ca meva, que comprar l’energia al distribuïdor o a la
companyia de torn. És que des del punt de vista, ja dic no del
marxisme, des del liberalisme econòmic és que és absolutament
absurd, sobretot quan avui dia tothom el que mira és per
estalviar si pot ser, no sé si tres cèntims, però almanco tres
pessetes en la factura de la llum que cada vegada és més
elevada.
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Això que s’anomena peatge de suport, ja està clar que de
suport en tot cas serà a les grans companyies, però és
l’enfonsament del sector de les energies renovables i ja hi ha
molts de milers de famílies independentment d’aquest decret
que ja estan arruïnades per les retallades que s’han anat fent en
aquesta qüestió, però a més es criminalitza la gent que, com jo
mateix -insistesc- aposta per això, per posar una placa de 200
vats a casa seva i que amb el règim sancionador vigent se’m
podria posar una multa de 30 milions d’euros, és que és absurd,
supòs que amb tota la revisió del marc legislatiu i del marc de
la reforma energètica canviaran aquest règim sancionador, si no
em passaré tota la vida a la presó per tenir una placa de 200 vats
a la terrassa de casa meva.

Hi ha aquests dos decrets, vull aclarir també que això entra
dins un marc que és el paquet de reforma del sistema elèctric
que ara mateix es debat a les Corts Generals i que va
acompanyat de set reials decrets dels quals dos són aquests que
els he esmentat, el d’autoconsum i el d’extra peninsulars, que
ara en parlarem.

A més, què diu la Comissió Nacional de l’Energia de tot
això?, perquè s’ha fet en contra del que diu la Comissió
Nacional de l’Energia; diu que en un informe del mes de
setembre diu que l’autoconsum és bo perquè permet compensar
pèrdues, com els deia fa un moment, sobretot en instalAlacions
antigues o on hi ha molt d’espai entre nodes, perquè critica
també la participació, que no s’hagi tengut en compte ni les
empreses ni els agents socials a l’hora de fer decrets com
aquests o lleis com la de reforma energètica que hi ha en aquests
moments al Congrés de Diputats, perquè discrimina l’estalvi,
perquè, clar, per què no posem també un impost al que posi
bombetes de baix consum a casa seva?, perquè l’objectiu és
aquest, és estalviar, no és autoproveir-te de tota l’energia, és
només contribuir una mica al sistema i, si pots, t’estalvies uns
cèntims, no és massa més. Per tant, és discriminatori fins i tot
des del punt de vista del que no vol altra cosa que estalviar i és
clar es podria posar un peatge per a les bombetes, ja que hi som,
i a més el peatge, diu l’informe de la Comissió Nacional de
l’Energia, fa inviable l’autoconsum, no només l’autoconsum,
sinó el futur de les energies renovables a Espanya. De fet, fins
comunitats autònomes governades pel Partit Popular com
Múrcia o Extremadura han dit que això té visos fins i tot
d’inconstitucionalitat, un decret com aquest tal i com està
plantejat.

L’altre decret del qual parla la proposició no de llei
presentada avui pel Grup MÉS és el que estableix el règim
retributiu dels sistemes elèctrics extra peninsulars, com és el cas
de les Illes Balears, que des del Partit Popular s’ha venut de cara
a l’opinió pública com un règim especial per a les Illes Balears
en temes de renovables, i nosaltres volem dir -i ja ho hem dit
aquest estiu una vegada analitzats els esborranys de decrets,
que, de moment, que sapiguem no s’han modificat- que no és
així, que l’únic règim retributiu que s’assegura amb aquest
decret, damunt la pràctica i amb unes fórmules, que estan
recollits a l’esborrany, és el d’altre tipus d’energies que bé, si
volen considerar la crema de residus com el que es fa a Son
Reus com energia verda em sembla molt bé, però el que es
deixa aquest decret és regular el règim retributiu que això seria
un règim especial, com déu mana, en temes d’energies
renovables de l’eòlica i de la fotovoltaica.

Què diu l’esborrany de decret?, bé, que això ja es veurà en
funció d’un procediment que es pot establir en el seu dia
d’adjudicació per lots, i bé, tu dius, què és això d’adjudicació
per lots?, ah!, que tornam a afavorir els grossos, anam a mega
projectes com aquest que fa sortir en premsa fa unes setmanes
a Manacor de posar 250.000 plaques en sòl rústic, que jo
personalment no hi estic en contra que es facin nous solars en
sòl rústic perquè pens que anam molt endarrerits per
responsabilitat de tothom en temes d’energies renovables, per
tant, benvinguts els horts solars i tot el que sigui..., però no
consumir hectàrees, hectàrees, hectàrees en mega projectes que,
a més, només es podran acollir a aquest règim retributiu especial
per a Balears els grans lots, per tant, un casa seva no només no
tendrà cap tipus d’ajuda, sinó que amb el decret d’autoconsum
a més el clavaran, el multaran i li faran la vida impossible i jo,
un altre dia si volen els cont els detalls del que ho he hagut de
passar per aquest tema.

Bé, i ja la proposició no en parla, en parlarem un altre dia
perquè també avui presentarem una proposició no de llei
respecte d’això, el Govern de les Illes Balears ja anuncia un
cable que no havia demanat ningú, que segurament proveirà Red
Eléctrica Española, que valdrà més de 1.000 milions d’euros i
que amb això, els puc assegurar que es podrien fer moltíssimes
coses en matèria de renovables.

Què és inversió privada?, d’acord, nosaltres sobretot pensam
que és un tema de repartiment de poder, de joc de poder entre
grans companyies que és al final el que hi ha de rerafons en tot
això perquè més enllà que el Sr. Soria, el ministre Soria sigui el
chico de los recados d’aquest oligopoli de grans companyies
elèctriques, cosa que no passa enlloc més d’Europa com en
aquest país, s’explica també per aquest fenomen que ja té fins
i tot una definició feta que és el de la porta giratòria i que
beneficia normalment a exalts càrrecs dels grans partits que
quan acaben el seu cicle polític passen a ser alts directius i n’hi
ha de tot color i no importa, crec, entrar en noms, si em
provoquen els en puc donar, n’hi ha per repartir a tothom, al
final acaben de consellers delegats o de responsables d’aquestes
gran companyies cobrant una milionada...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Per tant, el que planteja la nostra proposició són tres
coses molt senzilles, que pensam que són per al bé del planeta,
per al bé dels consumidors i ciutadans i ciutadanes i per al bé de
les Illes Balears, com és la retirada d’aquest decret
d’autoconsum, tal i com està elaborat, eliminant aquesta
aberració des del punt de vista econòmic i ecològic que és el
peatge de suport.

Segon, fer un nou decret també d’extrapeninsulars, que sí
contempli un règim retributiu per a les petites instalAlacions
eòliques i fotovoltaiques, sinó l’aposta per les renovables
d’aquest Govern jo crec que queda absolutament qüestionada.
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I tercer, modificar el Pla director sectorial energètic, instar
el Govern de les Illes Balears a modificar el Pla director
sectorial energètic, la nostra planificació energètica, per
introduir ni més i manco que els objectius marcats a nivell
europeu, el 20% de reducció de consum per al 2020; 20% de
reducció d’emissions de CO2 i 20% de generació d’energia
mitjançant fonts d’energia renovables. 

No plantejam uns objectius més ambiciosos que aquests. Ara
bé, si a mi em donassin els 1.000 milions de Red Elétrica
Española per a aquest mega cable que volen construir ara, a part
del que ja tenim, els puc assegurar que podríem multiplicar
aquests objectius.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Ara en torn de fixació de posició i per
part del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Marc Pons té deu
minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. A
Menorca ja coneixem la diferència entre imminent i breu i que
açò que és qüestió únicament d’una setmana o dues, saben que
el conseller va comparèixer aquí fa tres setmanes i que, per tant,
tal vegada no és imminent, però sí és breu, esperam que hi
pugui haver respostes a les iniciatives que el Govern es
compromet, a pesar que no tengui el suport del Partit Popular.

En matèria energètica fa ja algunes setmanes, igual que amb
el Règim Especial per a Balears, vam tenir l’oportunitat des del
Grup Socialista de presentar una proposició no de llei, on hi
havia la solAlicitud clara de demanar un règim especial en
matèria d’energies renovables, com a primer punt, se’n
recordaran vostès, i el sustentàvem bàsicament damunt de tres
grans idees. La primera, el fet de suspendre a les Illes Balears
l’aplicació del Reial Decret Llei 1/2012, que és el que fixa
aquesta espècie de moratòria de projectes d’energies renovables,
de tal manera que les Illes Balears, a diferència de la península,
pogués comptar amb la no aplicació d’aquest reial decret llei. La
segona qüestió que nosaltres plantejàvem era una quota
específic de primes a la producció d’energies renovables per a
les Illes Balears, igual com tenen les Canàries i que nosaltres
quantificàvem en 150 megavats, 50 megavats d’eòlica, 50 de
fotovoltaica i 50 de termoelèctrica, i aquí devora ens semblava
que era un plantejament molt sensat, que donava resposta a la
capacitat que en aquests moments té la nostra xarxa d’absorbir
la producció d’energies renovables. I un tercer punt, que estava
lligat a l’obligatorietat de Red Eléctrica a comprar a les Illes
Balears els excedents energètics produïts com a conseqüència
de l’autoconsum a qualsevol dels habitatges.

Aquests eren plantejaments que -insistesc- fa unes setmanes
vam posar damunt la taula i que van ser rebutjats per part del
Partit Popular i que entenem que serien la manera d’encarar
amb encert les mancances que en matèria de producció
d’energies renovables i els perjudicis que genera damunt els
ciutadans de les Illes Balears, té la política energètica del
Govern de l’Estat.

En què s’han resumit els plantejaments que està fent el
Govern de les Illes Balears en matèria d’energia? Se’n
comentaven alguns. El primer és prioritzar i entendre que els
1.080 milions d’euros per a un segon cable és la setena
meravella del món i que açò ens resoldrà molts de problemes,
quan provocarà destrucció de llocs de feina. La millora de
qualitat del servei és més que qüestionable i a la vegada,
quedaran fora de lloc una part dels arguments fins ara utilitzats
que justificaven el gasoducte, mentrestant estacions de
cogeneració, construïdes fa ben poc, quedaran pràcticament en
desús, com a conseqüència d’aquest segon cable. Per tant,
planificam malament, executam malament, gastam molts de
recursos, possiblement no pensant en la seva millor eficiència.

La segona qüestió que també hem vist ha estat aquesta idea
de quasi 2 milions d’euros d’energies renovables en el
pressupost de 2014, sense incidència damunt els ciutadans i que
l’únic que farà serà que alguns edificis públics puguin tenir la
instalAlació d’algunes plaques fotovoltaiques, que no volem
menysprear, però que està molt enfora de qualsevol
plantejament integral en matèria energètica.

I la tercera és un Pla d’energies renovables de les Illes
Balears que ha paralitzat qualsevol d’àmbit insular, vull posar
d’exemple el de Menorca, i que serà ineficaç si no va
acompanyat de tot un seguit de mesures en matèria energètica
que es desenvolupin a nivell de l’Estat. I l’Estat què fa? L’Estat
crea moratòries d’energies renovables, penalitza l’autoconsum
i aquí a les Balears, per molt que el conseller ens ho digui, de
quotes específics a la producció d’energies renovables o
d’aquest règim especial d’energies renovables, en veim ben poc.
Tenim el pressupost general de l’Estat de 2014, la legislatura
s’acaba, serà la darrera i tots els compromisos manifestats per
un conseller que fa sis mesos que és aquí, malauradament veim
poc resposta.

Per tant, estam en una espècie de manca de rumb
governamental i de manca de coincidència en la priorització de
polítiques en matèria energètica de l’Estat i de les Illes Balears
i que acaba suposant molta inversió en recursos, però molt poca
rendibilitat tant econòmica com social i que demanda
obligatòriament un replantejament. 

Les propostes que fa el Grup MÉS tendran el nostre suport,
van en certa manera en la mateixa direcció que plantejam fa ara
unes setmanes des del Grup Socialista i ens sembla fonamental,
si volem passar d’aquest 2% que tenim en aquests moments de
producció d’energies renovables i fer un bot cap endavant, que
hi hagi un paquet de mesures específiques per a les Illes
Balears, com tenen les Canàries. I mentre això no passi,
malauradament, seguirem estant a la cua en la producció
d’energies renovables.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. I ara per part del Grup Parlamentari
Popular el Sr. Fernández té la paraula per deu minuts.
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EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Retomamos hoy el debate sobre autoconsumo y energía
renovable, que ya mantuvimos en la última sesión de esta
Comisión de Economía. Lamentamos que el Sr. Abril no tuviera
interés en aquel debate, en donde ya debatimos esta misma
temática que hoy nos presenta como novedad y perdía la
oportunidad de plantear estas propuestas quince días atrás.

No obstante, recupero de nuevo la posición del Grupo
Parlamentario Popular y paso a exponer el posicionamiento del
grupo al que represento. Como ya expusimos, el Grupo
Parlamentario Popular se posiciona a favor de la implantación
de la energía renovable en nuestras islas y a favor de avanzar
hacía una generación energética más respetuosa con el medio,
viable y responsable. 

Como ya expusimos, a raíz de una proposición de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, queremos
valorar de forma positiva las iniciativas en proceso que ya está
realizando el Govern de les Illes Balears en busca de una mayor
penetración de generación de energía renovable en nuestra
comunidad autónoma.

Por todo esto, hemos de valorar de forma muy positiva las
siguientes actuaciones que consideramos que demuestran la
clara voluntad del Gobierno autonómico de apostar por estas
energías limpias y respetuosas. Entre ellas, el claro compromiso
del conseller de Economía y Competitividad, Joaquín García, de
desarrollar un régimen especial de energía renovable para las
Islas Baleares.

Por otro lado, el anuncio del secretario de Estado de la
Energía, Alberto Nadal, de ejecutar en las Islas Baleares una
inversión de más de 1.000 millones de euros en infraestructuras
eléctricas para interconectar todas las islas entre sí y al sistema
eléctrico europeo. Unas interconexiones necesarias para ampliar
la potencia de penetración de la energía renovable en nuestro
sistema. Y hago un pequeño paréntesis, para indicar al Sr. Abril,
que estas interconexiones que con tanto énfasis ha criticado, no
son para beneficiar a ningún ente maléfico, como usted insinúa.
La unión eléctrica entre el sistema balear y el sistema eléctrico
europeo, aumenta la (...) de red del sistema eléctrico balear. Y
esto hace más fuerte la red eléctrica de nuestras islas, ante
posibles perturbaciones en la misma, otorgando así más calidad
de suministro a todos los ciudadanos. Además Sr. Abril, si se
ejecutan estas autopistas de la energía, que usted no quiere, la
energía renovable podrá tener mayor potencia de penetración en
nuestras islas. Por lo tanto, Sr. Abril, usted no se entera, usted
conoce poco el sector.

Y siguiendo con el hilo que estaba exponiendo. Por otro
lado, valorar también de forma positiva el concurso de
instalación de energía solar fotovoltaica en 13 institutos de
enseñanza secundaria, en edificio público de la Conselleria de
Economía y Competitivitat para autoconsumo y que ya se está
ejecutando. Además, del concurso de ayuda pública para la
instalación de energía solar fotovoltaica en los centros de
infantil y primaria de nuestras islas para autoconsumo y donde
34 ayuntamientos ya han presentado proyectos.

Y para acabar, valorar también de forma positiva el plan o
compromiso de la Conselleria de Economía y Competitividad,
de priorizar y dar agilidad administrativa a los proyectos de
implantación de energía renovable en nuestra comunidad
autónoma. Como ha quedado demostrado en las diferentes
intervenciones del conseller en este parlamento. Estas
iniciativas, como ya dijimos dos semanas atrás, entendemos que
dejan patente el compromiso del Govern de les Illes Balears con
la implantación de la energía renovable.

Por otra parte, como deben recordar, en este Parlamento los
diferentes grupos y en diversas ocasiones, hemos acordado por
unanimidad el instar al Gobierno autonómico a potenciar la
energía renovable dentro de nuestra comunidad autónoma.
También en las diferentes comparecencias y respuestas por
parte del conseller de Economía y Competitividad en este
parlamento, se ha informado de que el Govern de les Illes
Balears se encontraba en negociaciones con el Gobierno de
España, para establecer un régimen especial de energía
renovable en nuestras islas. Por lo tanto, desde nuestro grupo
confiamos en las gestiones del Gobierno balear ante el Gobierno
del Estado y confiamos en los acuerdos que reportarán más a
nuestras islas.

Además, como ya anuncié en la última sesión de esta
comisión, es inminente la presentación pública del documento
sobre la situación real de la energía renovable en nuestra
comunidad autónoma de viabilidad y de actuación, para su
implantación en el sistema energético balear, un documento que
está elaborando el Govern de les Illes Balears; un documento
que ha contado con la colaboración de diferentes expertos y
organismos del sector y que desde el Grupo Parlamentario
Popular consideramos que ha de ser ese primer punto de partida,
para debatir sobre él y llegar a los acuerdos necesarios para
modificar, mejorar, o instar a más si fuese necesario.

Así pues, conociendo todo lo expuesto, paso a comentar los
diferentes puntos de la proposición no de ley. En el punto 1 en
el cual se solicita instar al ministerio competente para elaborar
un nuevo borrador sobre el Decreto de autoconsumo, desde el
Grupo Parlamentario Popular consideramos que como tal y se
ha planteado inicialmente este decreto en lo que se refiere a
balance neto, como en lo que refiere a peaje de respaldo,
consideramos que a priori puede suponer un freno en las
instalaciones de autoconsumo en nuestras islas. No obstante,
desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos constancia de
que el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de
Economía y Competitividad ya está trabajando junto a la
Secretaria de Estado de la Energía del Gobierno de España, para
que las Islas Baleares tengan un tratamiento especial y
diferenciado en lo que se refiere a autoconsumo. 
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Y para respaldar mis palabras ante los escépticos, como el
Sr. Abril o el Sr. Pons, les leo textualmente un recorte del
informe remitido por el Govern de les Illes Balears a la
Secretaria de Estado de la Energía del Gobierno de Estado. Leo
textualmente: “para que se implanten instalaciones de
autoconsumo, se propone no aplicar inicialmente peaje de
respaldo a las instalaciones de autoconsumo ubicadas en
territorio no peninsular y en función de la evolución de su
implantación por tipo de tecnología y tipo de tarifa, variar este
coeficiente de forma que esté contralado su desarrollo”. Punto
número 2, "en caso de aplicar un peaje de respaldo, calcularlo
según la fórmula propuesta para minimizar el excesivo
desequilibrio entre distintos sistemas no peninsulares que
resulta de la fórmula propuesta por el ministerio. Y en cualquier
caso, limitar su valor como máximo al 25% del peninsular". Sr.
Abril, le traduzco, el Govern de les Illes Balears plantea no
aplicar peaje de respaldo en Baleares o reducirlo como máximo
a un 25% del propuesto por el Gobierno de España.

Respecto al punto número 2, en el cual se solicita la
elaboración por parte del ministerio competente de un nuevo
decreto sobre producción de energía eléctrica en los sistemas
extrapeninsulares, el Grupo Parlamentario Popular entiende que
debido al Plan de inversiones de infraestructuras eléctricas en
nuestras islas del Gobierno del Estado, que culminará
interconectando nuestro sistema eléctrico al español y al
europeo, tiene poco sentido elaborar ahora un nuevo decreto, en
todo caso en el futuro y ya teniendo en cuenta esta integración
de las Islas Baleares con estos cables que se ya se han empezado
a ejecutar.

Y por último y respecto al punto número 3, en donde se
solicita la implantación de energía renovable, sólo decirle, Sr.
Abril, que llega tarde y aprovechar para remitirle al Boletín
Oficial de las Islas Baleares núm. 129, de 19 de septiembre de
2013, mediante el cual se publica el siguiente texto y le leo: “Es
fa pública la licitació del contracte de servei de redacció i
suport a la tramitació de la modificació del Pla director
sectorial energètic de les Illes Balears, relatiu a l’ordenació
territorial de les energies renovables”. Es decir, el punto que
propone ya está publicado y ejecutándose.

En definitiva, Sr. Abril, hoy votaremos no a su proposición
no de ley, así como ya hicimos a la presentada por el Sr. Pons
en la pasada sesión. Pero le queremos indicar que aunque
consideramos que en cuestión de fondo podríamos estar de
acuerdo todos los grupos parlamentarios, consideramos que por
prudencia, rigor y persiguiendo alcanzar en este parlamento
acuerdos mayoritarios en materia de renovables, con más detalle
y rigor, hemos de esperar a que, uno, el Govern de les Illes
Balears haga público el informe sobre energía renovable que
está finalizando su elaboración; y dos, que el Govern de les Illes
Balears termine las negociaciones con el Gobierno del Estado
y se den a conocer los detalles del régimen especial en energía
renovable, así como los detalles sobre el tratamiento
diferenciado en materia de autoconsumo.

Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que con
esta información, estaremos en disposición de debatir sobre la
misma, así como de alcanzar acuerdos con más detalle para
valorar o instar a más lo conseguido.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fernández. Supòs que vol fer ús de la paraula
el grup proposant, Sr. Abril, té cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. El que primer vull dir és que faci el que faci el Govern de
les Illes Balears en matèria de renovables, mentre no es
modifiqui aquest decret, ni es retiri i es rectifiqui la direcció que
està prenent tota aquesta reforma elèctrica a nivell d’estat, tot el
que es vengui és fum, això és així.

No tenc cap manca d’interès respecte les energies
renovables, jo no som membre d’aquesta comissió, venc en
substitució del portaveu del meu grup i massa esforç faig que
present iniciatives que no tenen a veure amb les comissions que
assisteix habitualment, entre altres aquesta. No som enginyer,
però no m’acusi a mi de desconèixer aquest terreny, perquè he
mirat fil per randa tots aquests decrets i fins i tot els concursos
que vostè ha esmentat i ara en parlarem.

Em diu que el Partit Popular està a favor de les renovables,
sí, també estan a favor del REB, del sistema de finançament i de
no sé quantes coses més, de les inversions estatutàries. Però a
l’hora de la veritat jo veig poca realitat, pocs resultats. I estam
parlant aquí d’economia, per tant, convé parlar dels resultats
tangibles, que la gent les pugui tocar amb les mans.

Em parla del cable, jo li dic si la interconnexió és positiva,
de fet és un dels pocs arguments que tenen per vendre...,
insistesc en una cosa, aquest cable no l’ha demanat ningú, no
estan a la planificació energètica de les Illes Balears, però dins
l’oligopoli, supòs que dins la brega de poders de les grans
companyies, qualcú ha decidit que a part d’Endesa, havien de
repartir una part del pastís amb Red Eléctrica...

(Remor de veus)

Sí, Endesa s’ha queixat, clar que sí. Per cert, què deu pensar
el Partit Popular que el director general d’Endesa Balears
estigui en contra del cable, tan sols és una qüestió econòmica?
També ha donat arguments tècnics, com tots els centenars de
milions d’euros que s’han invertit els darrers anys en gasoducte,
en centrals tèrmiques, etc. Ja m’agradaria a mi que es tancassin
algun dia, ja en parlarem un altre dia d’aquest tema. Clar que és
bona la interconnexió, perquè amb la mateixa filosofia de
l’autoconsum, si generam molta electricitat renovable, també la
podrem vendre a la península, podrem exportar energia. Però
com vol que em fiï d’un govern que allò que fa amb les
renovables és tot el contrari, que ja ha arruïnat a milers de
famílies amb la reducció de les primes, és així! Hi ha 50.000
plets presentats a BrusselAles i alguns d’ells s’estan guanyant,
perquè el que fan en el tema de les renovables no es fa a cap
altre lloc del món, ni a la república bananera més bananera i
menys república. Malèfica no, és mafiosa la pràctica que fan
amb les elèctriques, és màfia pura. I que gent surti de la política
i l’endemà estigui de cap d’una empresa d’aquestes, sigui del
partit que sigui, és una pràctica mafiosa que s’hauria d’eliminar,
perquè va en contra de qualsevol cosa que es pugui entendre
com a ètica política, és així. No sé si vostè s’està guanyant un
lloc per al futur amb aquestes defenses que em fa.
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Em parla d’aquest concurs, i el concurs, el darrer que ha
esmentat, de setembre d’enguany, el qual implica la modificació
del Pla director sectorial d’energia de les Illes Balears, em dóna
la raó en tot el que li acab de dir, perquè el que cerca és revisar
o identificar l’ordenació territorial, per identificar els llocs on es
puguin fer grans instalAlacions, en termes de renovables, sí, però
grans instalAlacions. Per tant, m’està donant la raó, perquè és el
que jo he argumentat a la primera part de la meva intervenció.

Em parla de demanar confiança, que tenguem confiança, i
mira, és que no en tenim, perquè ens hem de remetre als fets;
perquè diu, si estam d’acord amb el que planteja en això de
l’autoconsum i bé, però, si al final acceptam tot això, què és el
que negocia, quin és el marge de negociació, si acceptam tota la
reforma energètica, si acceptam el contingut d’aquests dos
decrets, quin és el marge de maniobra del Govern de les Illes
Balears? I vostè també ho ha dit, llavors es contradiu, perquè es
contradiu fil per randa amb el que cita textualment, al final el
que negocia el Govern és que el peatge en lloc d’afectar un 27%
del cost de la generació afecti la meitat, però que, en tot cas,
surti més car generar energia renovable, quan històricament és
la primera vegada que és més barat generar energia mitjançant
renovables que no fer-ho amb fonts d’energia convencionals,
amb fonts d’energia bruta.

Diu que el PP està d’acord amb les energies renovables, jo
crec que, sobretot, està d’acord amb fer grans anuncis, però amb
el vot en contra a aquesta proposició el que demostren és que
estan en contra de les energies renovables, de les energies netes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò, passam a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 8807/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9 vots.

Cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei.

3) Proposició no de llei RGE núm. 9273/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a donar suport
decididament a la petita i mitjana empresa.

I ara per a la defensa de la tercera de les proposicions no de
llei, amb RGE núm. 9273/13, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a donar suport decididament a la petita i
mitjana empresa, intervé el Sr. Marc Pons, per un temps de deu
minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Res succeeix per casualitat i totes les accions generen sempre
una reacció. La total desregulació dels mercats financers, la
cobdícia sense fe de les elits econòmiques, la llei de la jungla
sense regles on el més fort es menja sempre el més dèbil, on els
més forts són cada vegada més forts, més grans, amb menys
escrúpols i més cobdiciosos, perquè ho volen acabar controlant
tot i no permetre que ningú més que ells ho acapari tot. Han
acabat provocant l’actual crisi econòmica, una crisi sense
precedents en la història econòmica per les seves dimensions.
Una crisi que es gestiona i serveix de pretext perquè els més
dèbils siguin encara més dèbils, perquè els més forts i més grans
siguin cada vegada més forts i més grans. Perquè el control
sobre les grans corporacions, sobre les grans multinacionals
sigui cada vegada menor, perquè puguin influir al màxim sobre
les polítiques públiques, sobre les polítiques econòmiques en
benefici propi.

Fixin-s’hi bé, reduir l’administració pública, els seus serveis
i la seva capacitat competencial per tal de poder sotmetre
aquestes administracions públiques a la llei dels mercats; diluir
la fortalesa colAlectiva dels treballadors amb la finalitat
d’aconseguir la mà d’obra més barata; arraconar la formació, la
innovació dels espais que no siguin controlats per als grans
poders econòmics; debilitar al màxim l’estructura de la petita i
mitjana empresa com a teixit empresarial que es menja una
quota de mercat a les grans corporacions a les quals aquestes
sempre volen aspirar; res succeeix per casualitat i tota acció
provoca sempre una reacció.

Aquesta crisi no tan sols és aprofitada pels mercats per anar
contra allò públic, per liquidar drets laborals i llibertats
individuals, aquesta crisi també és aprofitada per laminar el
teixit empresarial de la petita i mitjana empresa; un teixit que
genera cohesió social, que crea mà d’obra, que afavoreix la
redistribució de la riquesa i que en canvi mai no s’havia trobat
amb tot poc suport institucional, mai no s’havia trobat tan
amenaçada per les grans corporacions, mai no s’havia trobat tan
debilitada. 

Tornin-s’hi fixar, la Llei general turística persegueix l’oferta
complementària, formada bàsicament per PIME, la llei
comercial castiga el petit comerç en benefici de les grans
superfícies, els imposts sobre el consum debiliten sobretot la
competitivitat de la petita i mitjana empresa.

El Partit Popular com a òrgan executor d’unes polítiques per
afavorir les grans corporacions. En volen més? El Govern
central reconeixia que els crèdits ICO s’han reduït en el primer
trimestre d’aquest any un 75%, mentre el cost de finançament
de la petita i mitjana empresa és el doble que el de les grans
corporacions. És possible que els bancs prestin a les PIME a un
interès del 5,63% mentre ho fa a les grans corporacions al 2,62?
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No es competeix amb igualtat de condicions, les desigualtats
evidents i l’administració no poden mirar cap a una altra banda
i baix el principi de la no intervenció beneficiar i donar suport
a les grans corporacions, tan allunyades de les Illes Balears, les
quals cap benefici reporten i que, en canvi, tant ens debiliten.
Per açò trobam tan important que les institucions públiques
suportin la petita i mitjana empresa, perquè una estructura
productiva diversificada és més forta, és més justa i molt més
igual.

I per açò mateix, des del Grup Socialista, portam avui
aquesta proposició no de llei, que pretén ser una crida a favor de
la petita i mitjana empresa, una crida a favor de la cohesió
empresarial i de la capacitat de generar musculatura per part
dels petits i mitjans empresaris. Una proposta formulada baix
cinc punts, els quals consisteixen, el primer de tots, a expressar
el tota suport a aquesta petita i mitjana empresa i reconèixer-li
una funció vertebradora i cohesionadora de l’economia de les
Illes Balears.

El segon punt, on instam el Govern de les Illes Balears a
dissenyar, des de l’acord empresarial, un pla de reactivació per
a la petita i mitjana empresa on es defineixin objectius,
prioritats i recursos econòmics que garanteixin la seva efectiva
millora, de cara a la seva competitivitat.

Els proposam també que el Govern de les Illes Balears
reformuli i doti pressupostàriament el Pla d’internacionalització
d’empreses amb l’objectiu d’aconseguir que sigui una
plataforma útil per a la petita i mitjana empresa, perquè tenguin
capacitat d’obrir nous mercats.

Un quart punt feia referència a la necessitat de no aplicar
imposts que el Govern ja ha anunciat que retirarà, però que
sempre preocupa que en puguin sortir de nous.

I finalment, el cinquè, instar el Govern de les Illes Balears
a plantejar, en el si de les diferents comissions econòmiques del
Govern de l’Estat en les quals hi ha el Govern representat, la
necessitat de dissenyar una estratègia econòmica arreu de l’Estat
encaminada a reduir desigualtats en l’accés al crèdit entre la
petita i la mitjana empresa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara, per part del Grup Parlamentari MÉS, Sr. Abril,
té deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, no els gastaré al final. Tots els debats són una mica
reiteratius, avui que duc tot el matí tancat aquí, el debat sobre
turisme en part té molt a veure amb el debat que tenim ara sobre
economia i sobre petites i mitjanes empreses; tenim, em deia
l’altre dia un empresari, la sort o la desgràcia que tenim els
hotelers més importants del món, que són grans companyies que
poc o gens tenen a veure amb les petites i mitjanes empreses i
això té coses bones i coses dolentes. Però al final qui governa té
la tendència a acabar afavorint els interessos de qui més poder
té i, malauradament, vivim a una democràcia tan pobre i tan
decadent que normalment el pes de qui maneja l’economia

passa moltes vegades per damunt dels poders democràtics i de
les decisions dels polítics.

Avui de matí, quan debatíem sobre el no reglament de la
Llei de turisme i sobre els efectes desreguladors del marc en el
qual ens movem, al mateix temps que parlam d’uns beneficis,
per exemple els d’aquesta temporada turística, que cada vegada
es concentren en menys mans, parlam també de multitud de
petites i mitjanes empreses que, en el cas de la nostra comunitat
autònoma continuen baixant, malgrat les estadístiques ho
aguanten tot, com el fet també que es donin d’alta molts
d’autònoms, i també hem tengut debats sobre aquest tema amb
anterioritat, que són falsos autònoms, gent que és obligada
d’alguna manera per les circumstàncies i de vegades per
l’empresa per la qual fan feina, a fer-se autònoms sense tenir
cap ànim d’emprendre res més enllà de sobreviure.

En temes energètics, com acabam de discutir fa deu minuts,
tres quarts del mateix, al final per a qui es fan les lleis, per a qui
es fan les normes, per a qui es fa tot el que es fa? Mentrestant,
l’altre dia, devora ca meva, tancava un antic electricista, un
instalAlador, una empresa de més de quaranta anys que és
incapaç de trobar una sortida davant tota aquesta crisi.

Podríem parlar també d’indústria, jo som d’Inca, l’altre dia
tancava Barrats, una de les poques fàbriques que quedaven al
respecte.

Però els senyors i senyores del Partit Popular continuen
entestats a utilitzar selectivament i a favor dels seus interessos
i de la seva acció de govern allò de “per bon camí” i van agafant
retalls de les estadístiques, les que els interessen evidentment,
les que no els interessen no, perquè podrien donar una imatge
totalment contrària a aquest univers fantàstic que España va
bien, però la realitat és la que és i la de les Illes Balears implica
que més del 90% de les empreses que formen part del teixit
empresarial d’aquesta comunitat són microempreses, no ja
només petites i mitjanes empreses, sinó molt petites, molt
petites, amb molts d’autònoms, amb molts d’emprenedors i,
sobretot, en aquest moment històric, amb molts de supervivents.

I que al mateix temps que aquestes empreses, les quals són
les que pitjor ho passen i més esforços fan per sobreviure en
aquesta crisi, al mateix temps ens trobam d’altres per a les quals
es legisla a diferents nivells i en diferents matèries que les estan
beneficiant. Mentrestant que els souvenirs a Magaluf, el Sr.
Escarrer, gràcies al nou marc legislatiu, afavorit pel Govern del
Partit Popular, fa 33 milions de plusvàlua només amb l’operació
d’especulació entorn dels quatre hotels i dels canvis d’usos i
reconversió de places en apartaments turístics d’aquesta petita
badia. Per fer 33 milions d’euros en una activitat productiva,
sigui el turisme o sigui la indústria, han de fer molta feina i
d’això es tracta, pens, aquesta proposició que du avui el Grup
Parlamentari Socialista, de compensar la balança, perquè cada
vegada que el Partit Popular defensa a capa i espasa aquest
reformisme del Sr. Rajoy, tot aquest reformisme sobretot ha
anat a reforçar aquesta tendència, d’afavorir el peix gros que al
final, no ens enganem, s’acaba menjant el petit, i fins i tot
afavorint la competència deslleial en molts de casos.
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Clar, els petits tampoc no van pel món, com si fan els altres,
i jo els he anat escoltant, en el Gran Hotel l’altre dia per
Espanya, fent campanya de què España va bien i de què les
reformes del Partit Popular són bones, és el que fan ara els grans
empresaris. I ja els ho dic, parla amb coneixement de causa per
vaig anar a escoltar-los, m’interessava veure com coincidia
aquest missatge central en el discurs del Partit Popular i de què
anam per bon camí i aquest missatge que donen aquests
empresaris que tenen molt poc de supervivents i molt de
vividors.

Per tant, vaig acabant, suport total a la proposició que
presenta el Grup Parlamentari Socialista tant pel que fa al
reconeixement d’aquesta funció vertebradora i cohesionadora de
l’economia que juguen les petites i mitjanes empreses i a la
resta de punts, amb tot el que implica passar dels fets i de dir
que s’està a favor, com s’està a favor de les renovables i s’està
a favor d’un sistema de finançament més just i totes aquestes
coses als fets.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Ara, per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Pons, té deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El canvi
de cicle econòmic que es va iniciar a partir del segon semestre
del 2007 va ser negat reiteradament pel Govern del Partit
Socialista, clar, fins que l’evidència de la realitat els va
desbordar i fins al 2010 no van entendre que havíem entrat en
una fase de crisi i decreixement.

En canvi, el Govern del Partit Popular, ben conscients de
l’impacte i la gravetat d’aquesta crisi, aplica des del primer dia
mesures i actuacions per afrontar-la i donar respostes. Tot açò
amb un clar objectiu: reactivar l’economia, crear confiança i
donar seguretat a empresaris i inversors per crear llocs de feina.
Venir aquí amb una proposició no de llei tan genèrica, de donar
suport decididament a la petita i mitjana empresa, sense valorar
ni tenir en compte totes les iniciatives que ha impulsat el
Govern del Partit Popular i els bons resultats que ha obtingut,
constitueix una actuació podríem dir de cara a la galeria, una
actuació demagògica i fins i tot, diria jo, que irresponsable.

El Govern balear és plenament conscient del pes específic
i de la importància que tenen les petites i mitjanes empreses per
al conjunt de l’economia de les nostres illes. Els hem de
recordar que la primera llei que va aprovar aquest govern va ser
precisament la de suport a l’emprenedor, a la micro, petita i
mitjana empresa? I les Illes Balears es van convertir en una
comunitat pionera a tota Espanya amb aquesta normativa
específica per a les PIME. Per tant, no ha de venir el Partit
Socialista a instar-nos a aprovar que el Parlament expressa el
seu total suport a la petita i mitjana empresa i li reconeix una
funció vertebradora i cohesionadora de l’economia de les Illes
Balears, o a dissenyar un pla de reactivació per a la petita i
mitjana empresa, perquè açò és exactament allò que ha fet i que
continua fent el Govern del Partit Popular, i vostès ho saben.

M’explicaré, el Govern ja actua per millorar la
competitivitat de les nostres PIME: primer, pagament a
proveïdors, per reactivar les PIME de Balears calia pagar les
factures que tenien pendent de cobrament, factures que li record
va deixar el Govern del pacte, que contractaven però no
pagaven el proveïdors.

Dos, llicència exprés, el 95% de les activitats econòmiques
ja es poden iniciar amb una declaració responsable, una mesura
necessària per a la simplificació i l’agilitat administrativa.

Tres, diàleg amb els sectors productius, el Govern es reuneix
de manera permanent amb les organitzacions professionals,
entitats i agents socials a través de la colAlaboració
públicoprivada i de l’acord empresarial es fixen els criteris per
consolidar la recuperació que ja hem iniciat les Balears.

Quatre, sector comerç. El Govern ja aplica el Pla de
dinamització comercial en els municipis, un programa per
millorar la competitivitat del sector; ja es du a terme a Felanitx,
Santa Eulàlia i Maó, amb molts bons resultats, per cert.

Cinc, programa de suport amb recerca de finançament.
Actuació del Govern per ajudar a empresaris i emprenedors a
posar en marxa el seu negoci, els assessora per elaborar el seu
pla d’empresa i obtenir finançament.

I sis, línies ISBA, amb el suport del Govern de la comunitat
facilita finançament específic per a la petita i mitjana empresa.
Aquests darrers mesos, amb el canvi de tendència que ja s’ha
iniciat, demanen més per a inversió i manco per a circulant.

Quan he qualificat aquesta proposició d’irresponsable, em
referesc al desconeixement que posa de manifest el Partit
Socialista o el seu autor, quan insta a reformular el Pla
d’internacionalització, perquè, una vegada més, el Partit
Socialista demana accions i mesures que ja s’apliquen.

El Govern ja fa feina per afavorir la sortida de les empreses
exportadores de Balears cap a mercats exteriors i no únicament
en la colAlaboració entre recursos públics i privats, sinó també
amb la coordinació en les institucions especialitzades com són
l’ICEX i les Cambres de Comerç. El Pla d’internacionalització
ja compta amb la dotació dels recursos que aporta la Direcció
General de Comerç i Empresa, en total 2 milions d’euros. En
acabar aquest any, gràcies al Pla d’internacionalització, s’hauran
realitzat accions amb 450 empreses de Balears, quan l’any
passat, el 2012, es van dur a terme amb 350.



586 ECONOMIA / Núm. 40 / 14 de novembre del 2013 

 

Per tant, també demostra desconeixement quan demana la
proposició no aplicar imposts, sense tenir en compte que el
Govern ja va anunciar, dia 18 de setembre, que no aplicarà els
imposts sobre envasos de begudes, cotxes de lloguer i grans
superfícies comercials.

Tampoc no aprovam el punt cinquè, on demana dissenyar
una estratègia arreu de l’Estat per reduir les desigualtats en el
crèdit entre PIME i grans empreses, perquè el Govern
d’Espanya ja aplica les mesures perquè el Govern d’Espanya ja
aplica les mesures per facilitar el crèdit.

Vull destacar principalment cinc punts fonamentals: u, una
llei d’actuacions arbitrada recentment a través de la Llei
d’emprenedors, consisteix a reduir el consum de capital exigible
per finançar petites empreses i ampliar la definició de PIME
perquè n’hi puguin entrar més, gràcies a aquesta decisió
precisament és manco costós en termes de solvència finançar les
petites societats.

Dos, modificació del concepte de petita empresa per facilitar
l’accés al crèdit de manera que qualsevol empresa que no arribi
a 250 treballadors es consideri PIME.

Tercer, fons ICO. El Govern d’Espanya ha concedit durant
aquest mandat 10.000 milions d’euros a les PIME.

Mercat alternatiu de renda fixa, apareix com a una
alternativa més per a les PIME i ofereix uns requisits d’accés al
finançament més flexibles.

I finalment, una rebaixa històrica del tipus d’interès de la
zona euros al 0,25%. Aquesta baixada dels preus dels doblers
disminueix els costos financers, impulsa les exportacions i ajuda
les economies domèstiques i les de les empreses.

Les mesures del Partit Popular responen a un objectiu clar:
passar d’una economia subsidiada i subvencionada a una
economia molt més oberta i dinàmica, però el Partit Socialista
encara continua instalAlat en la política de la subvenció,
nosaltres en canvi apostam per la capacitat creadora dels
emprenedors i ho feim ajustant despeses a ingressos, pagant als
proveïdors i mitjançant instruments tan vàlids com la Llei
d’emprenedors, la Llei general turística, liberalització d’horaris
comercials, Llei de mesures urgents en matèria urbanística i
l’agilitació administrativa dels projectes inversió. 

I quins resultats hem aconseguit? Les Illes Balears ja sumen
dotze mesos consecutius en baixada de l’atur i creació de feina
per sisè mes consecutiu. Vàrem tancar el segon trimestre amb
un creixement del 0,3%, que respon al canvi de tendència.
Balears lidera la recuperació i l’economia creix i ara falta afegir
els resultats dels millors mesos d’estiu.

Augmenta el volum de facturació de les empreses. El
comerç creix amb un increment de facturació en termes
interanuals i també augmenta el nombre de societats mercantils
constituïdes i la recaptació dels impostos, de competència
exclusiva de la comunitat ha crescut un 9% durant els tres
primers trimestres.

Són xifres i dades que confirmen que estam en el bon camí,
és cert que encara falta per recórrer i que l’atur constitueix el
primer gran problema, però avançam en la línia encertada per
poder-ho resoldre, continuarem per aquest camí ja que, en vista
dels resultats, veim que és el camí correcte. Per tant, el nostre
grup parlamentari no donarà suport a aquesta proposició, en
primer lloc perquè es limita a demanar unes mesures que ja
s’apliquen, juntament amb moltes altres actuacions, programes
i iniciatives que donen suport a la petita i mitjana empresa de
Balears, i perquè el Partit Popular constata que amb el seu
programa de Govern aconsegueix dinamitzar i reactivar
l’economia d’aquestes illes, economia, per cert, que vostès amb
el Govern del pacte varen enfonsar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Sr. Marc Pons, supòs que vol fer ús de
la paraula, idò té cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. D’aquesta crisi, no en sortirem igual
que n’hem entrat, en sortirem amb moltes més desigualtats, en
sortirem amb un plantejament on els forts són cada vegada més
forts i els dèbils són cada vegada més dèbils.

Li posaré un exemple per explicar com va de bé l’economia,
els súper rics s’han incrementat un 7%, súper rics, els que tenen
molts de milions d’euros, n’hi ha més, cada vegada més, és
fantàstic, així ho podem mesurar, però això no dóna resposta al
model de societat que els socialistes perseguim, que és un model
de societat on la riquesa hauríem de ser capaços de poder-la
distribuir, i on una gran corporació té molta més força i molt
més poder que una petita empresa. I que legislar pensant a donar
resposta només a aquests lobbys, a aquests grans lobbys, sap
què fa? Acaba debilitant precisament aquesta petita i mitjana
empresa..

Ens explicava, i ens posava dos exemples, la Sra. Pons i
Fullana, ens deia: fixeu-vos si ho feim bé, hem aprovat una llei
de comerç que persegueix la liberalització del mercat comercial,
fantàstic!, les grans superfícies estan encantades. I el petit
comerç? El petit comerç ha sortit al carrer a manifestar-se com
no ho havia fet mai en tota la vida. 

Han fet una llei general turística on el gran... sí, fa un any,
quan la varen aprovar vostès, fa estona, fa un any quan la varen
aprovar vostès. Fan una llei general turística on els grans lobbys
empresarials els va bé, d’acord, però on la petita i mitjana
empresa, on l’empresari petit ho està passant cada vegada més
malament i vostès en treuen pit. I nosaltres els deim: clarificar
d’aquesta manera, legislar des d’aquests principis, si d’aquesta
crisi ja ho sabem que en sortirem qualque dia, però no
n’hauríem de sortir amb més desigualtats, ni n’hauríem de sortir
més sacrificats, i aquest camí és el que nosaltres precisament
qüestionam.
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El Pla d’internacionalització, el conseller l’altre dia ens va
dir que hi havia zero euros al Pla d’internacionalització
d’empreses, zero, no hi posen un duro, reconegut pel mateix
conseller. I jo deman: i resulta que altres comunitats autònomes
sí que n’hi posen? Què feim? Els arraconam? Cercam aquest
camí? 

El pla de reactivació, sí, sí que hauríem de fer un paquet de
mesures, sencer, amb recursos públics per ajudar, per poder
compensar desigualtats, i tant com sí! Aquest hauria de ser
precisament el camí.

L’accés al crèdit, és clar, li ho torn a dir, són les dades...
dades del Banc d’Europa en què es diu que l’accés al crèdit per
a una petita i mitjana empresa és el doble de car que per a una
de gran, i això no s’havia produït mai. Troben que és casualitat,
què pot explicar açò? Què pot explicar que un petit comerç, una
petita empresa vagi i accedeixi a un banc i li donin el 5%
d’interessos, li demanin el 5% d’interessos, i que hi vagi una
gran empresa i li demanin el 2%? No competeixen amb igualtat
d’oportunitats i l’administració pública té la responsabilitat
precisament de voler afavorir un marc on tothom tengui
almanco una oportunitat per poder-hi ser.

Açò és el que nosaltres venim a reclamar amb aquesta
proposició no de llei, perquè ens sembla fonamental plantejar i
fer polítiques on la petita i mitjana empresa tengui un suport
directe de l’administració pública, i tant com sí, res més
faltaria!; perquè té capacitat de redistribuir riquesa, de generar
molts més llocs de feina, de cohesionar molt més la societat i en
aquest sentit, els agradi o no els agradi, seguirem duent
propostes encara que trobin o ens acusin d’irresponsables, per
dur una proposta a aquesta cambra som uns irresponsables, ens
sembla una falta de respecte que no és pròpia, Sra. Pons i
Fullana, no és propi menysprear d’aquesta manera les iniciatives
de l’oposició, i més quan són constructives, són totes
constructives, no en llegiran cap d’aquestes que vagi en el sentit
de... no, proposam, volem fer coses, és que ens sembla que
aquest és el camí, és la responsabilitat...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...és la responsabilitat de l’oposició -és la responsabilitat de
l’oposició- i les continuarem plantejant, els agradi o no els
agradi. N’hem dut cinc i no passin vostès pena que continuaran
veient-ne més, efectivament, en veuran moltíssimes més perquè
persegueixen precisament enfortir i donar suport a la petita i
mitjana empresa front a una legislació cada vegada més lliberal
que l’únic que fa és enfortir el que més fort ja és.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passam a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 9273/13.

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.

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