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(Inicia la direcció del debat la Sra. Vicepresidenta de la
comissió)

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui. Sí?, perdonau.

Si els pareix bé canviaríem l’ordre del dia perquè pogués ser
aquí el Sr. President. 

Es produeixen substitucions?

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sra. Presidenta. Joan Boned substitueix Pilar Costa.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix Maria Rosa Bauzá.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Gabriel Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els pareix bé als senyors i a les senyores diputats,
proposaríem canviar l’ordre del dia i passar la segona proposició
no de llei a la tercera y la tercera a la segona. Algú hi té cap
inconvenient? 

Passam al punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 9285/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a l’Institut de Crèdit Oficial;
RGE núm. 9287/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS,
relativa a no al conveni laboral de grans magatzems; i RGE
núm. 9679/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al
soterrament de l’estesa elèctrica Manacor-Artà.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9285/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'Institut de
Crèdit Oficial.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 9285/13, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Marc Pons per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
aquesta proposició no de llei que avui presentam és fruit de la
preocupació per les diferents dificultats que tenen i estan
travessant la petita i mitjana empresa i els autònoms per accedir
al crèdit bancari. 

Les dificultats per impulsar projectes lligats a l’economia
productiva, la real, la que ocupa llocs de feina, la que genera i
redistribueix riquesa, són cada vegada majors, i és que la banca
els tanca les portes quan necessiten un nou crèdit per fer créixer
la seva empresa o refinançar l’actual que ja tenen quan hi està
en joc la seva pròpia supervivència empresarial, una realitat que
no és pròpia ni exclusiva de les Illes Balears, sinó que la trobam
ben visible entre la petita i mitjana empresa arreu de l’Estat

espanyol. Per açò mateix aquesta proposició no de llei no es
presentarà només en aquest parlament, sinó que volem que sigui
debatuda en tots els parlaments autonòmics i també al Congrés
dels Diputats, una proposició no de llei treballada de manera
conjunta pels socialistes arreu de l’Estat que avui duim a
aquesta comissió.

I és que la petita i mitjana empresa i els autònoms no només
es troben amb el no bancari a l’hora de solAlicitar el
finançament, sinó que quan reben el sí a un nou crèdit el cost
dels interessos a nivell d’Espanya i també a les Balears és el
doble del que paguen les empreses alemanyes. Açò només té
l’explicació en la fragmentació del mercat financer europeu, que
provoca aquestes desigualtats. Però és que el sistema bancari
espanyol presenta, a més a més, particularitats fruit d’un rescat
bancari produït ara fa un any. Permetin que els posi algunes
dades.

El crèdit de les entitats financeres a les empreses no
financeres, les de l’economia productiva, la petita i mitjana
empresa, es va reduir entre el desembre del 2012 i el desembre
del 2011, en un 14,6%, és a dir, tenim bancs... -els lligarem amb
la transformació de les antigues caixes- tenim bancs
nacionalitzats, propietat de l’Estat, ho direm d’aquesta manera,
que redueixen els préstecs que atorguen perquè es destinen a
netejar els balanços comptables intern. Vuit de cada deu crèdits
empresarials són denegats per part de les entitats
nacionalitzades. Si a açò afegim que l’ICO, l’Institut de Crèdit
Oficial, ha reduït el crèdit a les empreses en un 70%, comparat
el primer trimestre del 2013 respecte del 2012, ens podem fer
una idea de les dificultats de la petita i mitjana empresa per
sobreviure a aquesta terrible crisi econòmica.

És més, mentre el crèdit no flueixi cap a les PIME serà
impossible ni tan sols somiar en la recuperació econòmica. I és
que en certa manera vivim en un cercle viciós on les elevades
exigències que l’ICO posa a les empreses acaben provocant un
desànim empresarial a l’hora de poder-les fins i tot demanar, el
que acaba provocant el desistiment directe del mateix
empresariat i per tant acaba minant la confiança i la recuperació
es va refredant cada vegada més.

Davant d’aquesta realitat les principals associacions i
organitzacions de la petita i mitjana empresa i autònoms han fet
dos plantejaments molt clars; el primer d’ells és d’aprofitar les
sinèrgies existents entre entitats nacionalitzades i l’ICO per fer
possible el fet de fluir el crèdit; el segon és crear una nova línia
de microfinançament on l’Estat estigui disposat, via ICO, a
assumir majors quotes de risc. L’objectiu últim és molt clar:
facilitar l’accés del crèdit a la petita i a la mitjana empresa. Per
açò avui des del Grup Socialista duim tres propostes molt
concretes en aquesta proposició no de llei i que van en el sentit
dels plantejaments i de les reflexions que feia. 
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A la primera d’elles els proposam que des del Parlament
instem el Govern de l’Estat a donar les instruccions oportunes
a les entitats nacionalitzades perquè posin en marxa amb
caràcter urgent, en totes les seves oficines i sucursals, una
finestreta única on s’ofereixi informació i assessorament
financer gratuït de totes les línies de crèdit de l’Institut de Crèdit
Oficial. 

Al segon punt els proposam que instem el Govern de l’Estat
a establir amb caràcter urgent a l’ICO una línia de
microfinançament orientada a autònoms i a empreses que
necessiten finançament de liquiditat, i inversions productives
amb les quals s’augmenti l’aval o la garantia de l’Estat a l’hora
d’assumir el risc. 

I finalment des del Parlament els proposam instar el Govern
de l’Estat a adoptar les mesures necessàries amb les entitats
nacionalitzades per incrementar i millorar l’oferta de
microcrèdits orientada a autònoms i empreses destinades a
finançar liquiditat i inversions productives; una condició en tot
cas, en aquests supòsits, no podrà exigir-se als autònoms i a les
empreses per a la concessió d’aquests crèdits, nosaltres deim
que més d’un 30% de la garantia patrimonial; no es tracta que
un empresari que necessiti un nou crèdit hagi d’avalar tot el seu
patrimoni perquè se li pugui acabar donant, i que per tant es
valori el 70% restant en funció de la viabilitat del projecte.

Són tres propostes concretes que no estan en mans de
l’àmbit del Govern de les Illes Balears, però que sí que estan en
mans d’un estat que en aquests moments és dipositari de tota
una sèrie de recursos que no hem d’oblidar que haurem acabant
pagant tots nosaltres, perquè els 35.000 milions d’euros són fruit
directament -a pesar que ens han dit tot el contrari- són fruit
directament i sortiran dels imposts i per tant dels esforços de
tots els espanyols, perquè hi pugui haver aquí un compromís
directe i una intervenció directa per part de l’Estat sobre
aquestes entitats, i en aquest sentit, per tant, idò, Sra. Presidenta,
faríem aquesta proposició no de llei, aquestes tres iniciatives,
esperant que puguin comptar amb el suport de totes les forces
polítiques. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara passarem al torn de fixació de posicions. Per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
David Abril per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia, diputades, diputats. Des del Grup Parlamentari
MÉS estam d’acord amb el sentit de la proposició i amb els tres
punts que planteja. Compartim també l’alarma respecte
d’aquesta reducció en la demanda dels crèdits ICO, que
contrasta d’alguna manera amb els diagnòstics excessivament
optimistes sobre la situació econòmica actual, venguin
d’instàncies polítiques o econòmiques. I també voldríem
manifestar la indignació d’aquest diputat i del grup parlamentari
que represent, per la poca responsabilitat social real de les
entitats financeres, a pesar d’haver d’haver rebut milers de
milions d’euros públics en els darrers temps. No s’han deixat
caure els bancs per part dels Govern, però els bancs sí deixen
caure les nostres empreses.

Què passaria si potser tots aquests milers de milions d’euros
que s’han destinat a les entitats financeres per rescatar-les
s’haguessin donat directament a les empreses que ho havien de
menester i que ara no poden accedir a aquest crèdit?
Segurament no ens trobaríem en aquest punt i estaríem en un
escenari diferent, i a més són reiterats els informes de diferents
entitats econòmiques -la nostra cambra de comerç, en el nostre
cas- que assenyalen que a les Illes Balears justament la dificultat
d’accés al crèdit per part de les empreses és un dels principals
obstacles que hi ha per sortir de la crisi, juntament, evidentment,
amb altres elements estructurals, però aquest és bàsic i
fonamental.

També la dificultat d’accés al crèdit és un dels punts negres
de la recentment aprovada llei estatal de l’emprenedor 14/2013,
i també aquest punt de la dificultat d’accés al crèdit, que no s’ha
pogut regular o no s’ha volgut regular via aquesta llei, és un dels
seus punts febles, cosa que ha estat també denunciada per les
diferents associacions d’autònoms, joves empresaris, etc.

Per tant serà difícil, al nostre parer, sense posar obligacions
a les entitats bancàries, que són les que han rebut la major part
de doblers públics, i que són la majoria d’entitats bancàries que
han rebut doblers públics, no són només quatre, serà difícil
rompre aquesta dinàmica. De fer per a nosaltres no és casual
que el Sr. Botín, després al cap d’uns dies acompanyat pel Sr.
González del BBVA, també, surtin a donar aquest missatge tan
optimista que Espanya va bé, però que contrasta amb la realitat
del petit i mitjà empresari i dels emprenedors, que tenen
dificultats reals per accedir a aquests crèdits. 

I les dades que els donaré ara, perquè ens facem una idea del
que estam parlant, les he tretes d’un informe que es diu La
banca contra España, que acaba de publicar el catedràtic
d’economia aplicada de la Universitat de Màlaga el Sr. Juan
Torres López, perquè es facin una idea del que se n’han duit els
bancs en els darrers temps, eh?, estam parlant només dels
darrers tres, quatre anys: ajudes a capitalització, 60.000 milions
d’euros; avals, 110.000 milions d’euros; adquisició d’actius,
72.000 milions d’euros; altres ajudes per liquidesa, 5.000
milions d’euros. De moment ja en duim 275.000. Si a això
afegim els préstecs del Banc Central Europeu, que són 360.000
milions d’euros, i els avals de l’Estat, que són 100.000 euros per
cada titular de dipòsit bancari, que ja són 792.000 milions
d’euros, estam parlant d’1,4 bilions d’euros. El producte interior
brut d’Espanya el 2012 va ser d’1 bilió d’euros. 

Si això ho comparam amb les necessitats de crèdit de les
empreses no ja de Balears, espanyoles, o la necessitat de les
administracions, que també en parlam reiteradament en aquest
parlament, queda jo crec que absolutament clar que és brutal i
que aquesta responsabilitat social real que els deia aquest
diputat de les entitats financeres és pràcticament inexistent. Si
no com s’expliquen...?, perquè, clar, el problema de fons és que
realment la banca espanyola està en fallida, a pesar d’això està
en fallida, i si no que algú m’expliqui com en el primer semestre
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d’enguany, parlam de 2013, han augmentat un 80% dels
beneficis dels grans bancs, els beneficis formals, però el
crèdit..., i els dipòsits han augmentat un 9%, i el crèdit ha
disminuït en 44.800 milions d’euros. Evidentment al nostre
parer estam davant un problema estructural del sistema financer
espanyol que no només no s’està afrontant com cal sinó que en
termes de relació de poder el que s’està fent és afavorir encara
més la concentració de poder per part de la gent que
irresponsablement ha ocasionat aquesta crisi.

Per això és pel que volia aprofitar per donar-los aquestes
quatre xifres, perquè a vegades relativitzem allò que plantejam
o allò que pretenem, perquè és que, insistesc, les xifres que
manejam de les necessitats reals de les empreses, estava parlant,
per exemple, el Grup Parlamentari Socialista parla de 1.000 i
busques de milions d’euros el que ha desplegat l’ICO el 2012,
per exemple. Clar, en comparació amb xifres bilionàries és
insignificant, però al mateix temps diu molt d’aqueixa injustícia
global que estam patint.

Dit això donarem suport a la proposta del Grup Parlamentari
Socialista. No crec que amb aquestes xifres a la mà el crèdit
flueixi, sincerament, si tota aquest gran problema global no
s’aclareix i no s’agafa el bou per les banyes. Ara, mentrestant,
com d’alguna manera planteja la proposta socialista, estaria bé
que almanco els beneficis que, almanco damunt el paper, tenen
totes aquestes entitats bancàries es pogués destinar una part al
crèdit que necessiten les famílies i les empreses, però molt em
tem que mentre no s’agafi, com deia, el bou per les banyes tot
el que puguem fer al respecte perquè flueixi el crèdit de forma
efectiva seran pegats. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part de fixar la posició del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps per un
temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors
diputats, per analitzar en la justa mesura els problemes de
finançament que efectivament sofreixen avui moltes PIME i
molts d’autònoms, jo crec que hauríem d’analitzar forçosament
el perquè hem arribat fins a aquesta situació i, clar, què millor
que analitzar el que ha va fer l’anterior govern, en aquest cas el
president, Sr. Rodríguez Zapatero, a la darrera legislatura, que
és quan es va gestar la crisi financera que tenim avui a Espanya.

Dia 21 d’agost de 2007 el Sr. Zapatero garantia que Espanya
estava a salvo de la crisis financiera, que havia explotat als
Estats Units per les hipoteques subprime. Y deia: “los efectos
de la crisis hipotecaria estadounidense tendrán un impacto
relativamente pequeño en la economía española”. Bé, en fi,
queda clar que no tenia gaires dots de predicció. Dia 6 de
setembre de 2007 deia: “España está preparada para hacer
frente a coyunturas como las vividas en las últimas semanas
con las turbulencias en el sector financiero y para afrontar los
desafíos hipotecarios”. Dia 16 d’octubre de 2007 insistia: “No
hay atisbo de recesión económica”. En fi..., però bé. “La
economía española tiene muy buenos fundamentos, España

tiene el mejor sistema financiero de la comunidad
internacional”. Açò era el 16 d’octubre de 2007. 

Un any després, dia 24 de setembre de 2008, aquí ja el
cinisme i la fatxenderia de l’anterior president Zapatero ja va
arribar a nivells màxims, era a un acte organitzat a Nova York
per la Cambra de Comerç d’Estats Units a Espanya, i davant
directius de multinacionals i bancs d’inversió americans, i va fer
una sèrie de declaracions que jo crec que han quedat a la
història, a la història d’Espanya i a la història internacional, i
que van posar en evidència la frivolitat, l’histrionisme del Sr.
Rodríguez Zapatero, i va dir, entre altres perles: “España
recuperará pronto la senda del crecimiento potencial gracias,
entre otros factores, a sus cuentas públicas saneadas y a que
cuenta con el sistema financiero más sólido de la comunidad
internacional”. Avui fa llàstima sentir aquestes afirmacions. El
mateix dia, en el mateix acte, es quan deia que Espanya estaria
a la Champions league de les economies internacionals, i deia,
també per a vergonya de tots els espanyols: “Hemos superado
-aquí ja va ser el cim, eh?- hemos superado la media europea
y a Italia, cosa que deprime mucho al primer ministro
Berlusconi, pero nuestro objetivo es superar a Francia en tres
o cuatro años, y esto no quiere ni oir nuestro amigo Sarkozy”.
En fi, queda clar, queda clar quin nivell tenia el Sr. Zapatero y
qui ens va governar durant molts d’anys.

I repetia també: “El sistema financiero español es un
sistema financiero sólido, muy sólido, comparable al más
sólido de las economías desarrolladas”, i seguia: “Quizá
España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad
internacional; ha tenido -també es per riure, eh?- ha tenido un
marco de regulación y supervisión reconocido
internacionalmente por su calidad y por su rigor”.

Dia 5 de febrer de 2010 en Zapatero deia: “Nuestro sistema
financiero ha resistido como nadie y nuestros bancos han
presentado unos resultados enormemente positivos”. Pocs
mesos després es va veure obligat a intervenir CajaSur i a
impulsar la fusió d’una sèrie de caixes, i a pesar de tot açò totes
van suspendre les proves de resistència de la Unió Europea.

Dia 27 d’octubre de 2011, un mes abans de les eleccions, en
Rodríguez Zapatero encara s’atrevia a assegurar que la banca
espanyola no hauria de menester doblers públics, i deia: “La
banca española no tendrá necesidad de acudir a la ayuda
pública”. Sis mesos després el president Rajoy es va veure
obligat a solAlicitar ajuda financera a la Unió Europea.

Certament el que acab de dir és un relat de despropòsits, de
mentides, d’irresponsabilitat i de manca de diligència que ens va
deixar molt clar el nivell de qui ens va governar fins a l’any
2011. I és clar, quan un nega el problema i el nega fins al darrer
minut, el lògic és que no faci res per arreglar-ho; va negar el que
era una evidència i per tant no va prendre cap mesura per
solucionar un problema que, segons ell, no existia. Si haguessin
pres les mesures en el moment adequat, de forma pausada i
suau, no hauria fet falta ara que el Govern actual fes les
reformes amb la intensitat i la profunditat que s’han hagut de
fer, i segurament s’haurien necessitat menys recursos públics
per reflotar un sistema financer que feia aigües per totes parts.
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Les actuals restriccions del crèdit, per tant, són fruit en bona
part de l’optimisme antropològic del Sr. Zapatero, de la seva
inoperància, de no haver fet res per evitar la catàstrofe i per
haver amagat una situació allargant en el temps qualsevol presa
de decisions. Els governs de Rodríguez Zapatero han estat letals
per a Espanya i per a la nostra economia i per al nostre sistema
financer. I ara venen els senyors de l’esquerra que ens diuen que
estan molt preocupats perquè no arriba crèdit a les PIME i als
autònoms, ja valdria la pena que haguessin estat preocupats
quan era el moment, quan es produïen les causes que han
provocat la situació actual.

Però en qualsevol cas, i fetes aquestes explicacions, és
important destacar que després de la inoperància del Govern
socialista de Zapatero els governs del PP han hagut de prendre
tot un seguit de mesures necessàries i urgents i dures per tal de
salvar el sistema bancari del naufragi; salvar els dipòsits dels
petits estalviadors; apuntalar les entitats més dèbils, i ara
procurar que flueixi el crèdit a les petites empreses i autònoms.

He de dir també que a l’exposició de motius de la proposició
no de llei es fa referència que l’ICO ha disminuït el crèdit en el
primer trimestre del 2013 en un 70% respecte del mateix
període del 2012. I en canvi, tal vegada és perquè està
presentada fa temps, no ho sé, no fa referència, per exemple, al
tercer trimestre del 2013, on hi ha hagut un increment del 37,8%
en la concessió de préstecs respecte del trimestre anterior. Clar,
és a dir, estaria bé que la proposició no de llei fos més actual i
en lloc de parlar del primer trimestre, lògicament, crec que és
molt més raonable parlar del tercer trimestre el qual és més
recent i que també demostra que hi ha una evolució en positiu.

Segons el propi Institut de Crèdit Oficial, de l’ICO, en el
tercer trimestre d’enguany s’han concedit crèdits a un ritme de
1.500 milions mensuals: “El ritmo de crédito empieza a ser
similar al de antes de la crisis. El próximo año habrá un
comportamiento del crédito claramente positivo.”, diu un
informe de l’ICO. L’import dels préstecs concedits entre juliol
i setembre, pràcticament iguala la suma concedida la primera
meitat de l’any: “Estos datos ponen de manifiesto la
aceleración de la demanda que se está produciendo en los
últimos meses, sobre todo a través de las líneas de
mediacion.”, torna dir aquest informe de l’ICO.

I a més, és important destacar que el 76% de les operacions
concedides van ser de menys de 6.000 euros i el 56% dels
crèdits s’han concedit a microempreses de menys de 10
empleats. Per tant, és a dir, el crèdit sí que flueix, sí que hi ha un
crèdit flueix, voldríem que fos més, lògicament; que hi ha un
augment gradual durant l’any 2013 de l’increment dels crèdits
concedits, els quals són de menys de 60.000 euros i a petites
empreses. Crec que l’esforç i la línia que s’ha emprès crec que
és la positiva.

Una altra dada que demostra també la importància de l’ICO
i de l’increment de la seva activitat és que, mentre que a l’any
2008 l’import dels crèdits concedits per l’ICO a empreses
representava el 4,7% del total dels préstecs atorgats per bancs
i caixes, el mes d’agost d’enguany, darrera dada disponible,
s’elevava fins a l’11%, d’un 4,7% el 2008 passam a un 11%. Per
tant, l’esforç que fa l’ICO realment és important i s’ha de tenir
molt en compte.

Tampoc no ralla l’exposició de motius, per exemple, que
l’ICO, el qual intenta cercar solucions de finançament per a
l’economia real, va signar el passat dia 22 de novembre, fa no
res, fa quatre dies, amb el Banc Europeu d’Inversions, un
préstec de 1.000 milions d’euros per finançar projectes de PIME
i empreses de mitjana capitalització, i a la vegada l’ICO
desplegarà altres 1.000 milions també amb la mateixa finalitat.

Tampoc no es parla que Bankia, entitat nacionalitzada, ha
concedit dins l’any 2013, 10.212 milions d’euros en crèdits des
del mes de gener fins al mes de setembre, superant l’objectiu
que s’havien fixat per a tot l’any que eren 10.000 milions. Per
tant, si ja se supera l’objectiu que era de 10.000 milions durant
tot l’any, i només des de gener a setembre ja du més de 10.212
milions, per tant les empreses nacionalitzades també fan un
esforç per donar préstecs a les petites empreses i als particulars.

El president Goidigoizarri ha dit a Ràdio Nacional: “Para
tener ingresos y resultar rentables una entidad financiera tiene
que dar crédito”, per tant, les entitats de crèdit, els bancs, també
volen donar crèdits. El que no pot ser és el que feien abans, que
donaven crèdits a tothom, ara, evidentment, s’ha de fer amb una
certa mesura i que hi hagi uns avals i que hi hagi unes garanties,
lògicament, no es pot tornar crear una altra bombolla
immobiliària o una altra bombolla financera. “Es una gran
satisfacción que a falta de tres meses se haya superado el
objetivo de crédito previsto para todo 2013." Crec que és
important l’esforç que fa l’ICO i l’esforç que fan també els
bancs nacionalitzats.

Malgrat tot açò, és cert que s’ha de continuar avançant i s’ha
de continuar millorant el finançament de les empreses i
autònoms; s’ha millorat i es va millorant, però s’ha de continuar
millorant. I açò és un problema general a tota la Unió Europea,
el propi vicepresident de la Comissió Europea i comissari
d’Indústria i Emprenedoria, Antonio Tajhani, deia que “Los
obstáculos a los que se enfrentan a la hora de acceder a la
financiación -de les empreses es referia- son
desproporcionados.”, i és cert i s’ha de continuar en la línia de
donar més crèdits i de reduir aquests obstacles als quals
s’enfronten les empreses.

Precisament, per corregir aquesta situació ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, hauria d’anar acabant.



594 ECONOMIA / Núm. 41 / 28 de novembre del 2013 

 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, em queda un minut. Per corregir aquesta situació dels
problemes que tenen les empreses per arribar al finançament, la
Comissió Europea ha anunciat la posada en marxa del Programa
per a la competitivitat de les empreses i PIME, el qual es diu,
curiosament, COSME, que posarà a disposició de les PIME un
mecanisme de garantia per obtenir préstecs de fins a 150.000
euros i que s’espera que s’hi puguin adherir unes 344.000
empreses de la Unió Europea fins a l’any 2020.

Crec que a tots els nivells es fan passes clares i decidides,
des del Govern, des de l’ICO, des dels bancs nacionalitzats, des
de la Unió Europea, i per açò consideram que no tenen sentit les
propostes que avui ens presenta el Partit Socialista; no tenen
sentit perquè parteixen de premisses que ja estan caducades, són
antigues; demostren, a més, un interès postís, impostat per
aquesta qüestió, perquè es preocupen ara d’una qüestió que no
se’n van preocupar quan era el moment. I és curiós també, no
només en aquest cas, sinó també en molts altres, que només es
preocupen dels problemes dels ciutadans quan no governen i
que quan governen ja no se’n recorden dels problemes, i no
només no se’n recorden sinó que, a més, creen altres problemes
que ara el Partit Popular ha de resoldre, com és el cas del sector
financer.

Per tant, ja dic, votarem en contra de les tres propostes i per
part nostra res més a dir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Si vol fer ús de la paraula per contradiccions el
grup proposant, el Sr. Marc Pons té cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Quan era el moment, quan
era el moment el Sr. Gallardón i la Sra. Aguirre es mataven
entre ells, políticament rallant, per dominar Caixa Madrid i fer
d’aquí la màxima especulació possible. Quan era el moment, el
Sr. Camps i el Sr. Zaplana es mataven, políticament rallant, per
controlar Caixa València, Bancaja, precisament per afavorir al
màxim tot el control polític que els permetés a ells empènyer
l’especulació fins dalt de tot. Aquesta era una realitat en la qual
ens movíem.

(Remor de veus)

Què va fer el Sr. Rajoy quan va arribar?  No, escolti, Camps
està bé, està bé -Sr. Camps, estaria bé que deixi intervenir-, què
va fer el Sr. Rajoy quan va arribar? Els va ajuntar i els va fer tan
grossos per impedir que ja no caiguessin. La gran virtut del Sr.
Rato ha estat aquesta, ajuntar caixes que estaven enfonsades fins
dalt, fins baix de tot, ajuntar-les totes i fer un deute tan gros, tan
gros, que acabés suposant després l’acte de responsabilitat per
no permetre que caiguessin, aquesta és la gran irresponsabilitat
del Partit Popular quan fa aquests plantejaments.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps.

EL SR. PONS I PONS:

I a partir d’aquí què feim? A partir d’aquí, surt el Sr. Rajoy
i ens diu, no es preocupin, demanarem 100.000 milions d’euros
que no costaran ni un cèntim als ciutadans de l’Estat espanyol.
Després passa el temps i ens diuen que això ja no és cert, que
això ho acabarem pagant entre tots. I ara ho reconeixen, ja
sabem que el rescat financer de la banca espanyola
nacionalitzada va a compte del contribuent, gràcies, per decisió
del Partit Popular i del Sr. Rato i companyia.

(Remor de veus)

Què succeeix ara en aquests moments?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, no té la paraula, Sr. Camps.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. Camps, què succeeix ara en aquests moments? Que ara
tenim tota una sèrie d’entitats financeres nacionalitzades que jo
em deman: i no estaria bé que a aquestes entitats des de l’Estat
espanyol se’ls marquessin algunes pautes de comportament i de
feina que facilitessin el crèdit a la petita i mitjana empresa? I el
Sr. Camps no hi ha volgut ni entrar en açò. Quan entra en la
situació difícil de tota la Unió Europea fa trampes, perquè no
diu que a la resta de països la banca no està nacionalitzada i aquí
tenim una part d’aquesta que sí, per açò des d’aquí, no des del
Parlament de les Illes Balears només, ho deia al començament
de la meva primera intervenció, des de l’acord amb les diferents
comunitats autònomes i amb l’Estat espanyol s’haurien
d’establir algunes pautes de comportament, i aquí posàvem
algunes d’aquestes.

Escoltin, facin una feina conjunta amb l’ICO i afavoreixin
fluïdesa del crèdit. No hi vol ni entrar en açò.

Ens votarà en contra. Li dèiem, escolti, facin una línia de
microfinançament pensat..., ens voten en contra, no volen posar
cap tipus de condició a la banca nacionalitzada. Per tant, sí,
recursos de tots, quan el capitalisme aquest desaforat va
malament i entre tots hi hem de posar recursos, però açò sí,
condicions ni una, i açò és el que nosaltres no compartim.
Perquè voldríem i creiem necessari que aquests espais on des
d’allò públic hi ha un control, perquè hi ha posat molts de
recursos, també hi pugui haver condicions. I en aquest sentit
anava aquesta proposta.

Que, insistesc, es presenta en el Parlament de les Illes
Balears, es presentarà en el Parlament de Catalunya, es
presentarà a tots i cadascun dels diferents parlaments, i també
en el Congrés dels Diputats, per fer possible avançar; que és una
proposta que es va registrar, que es va elaborar al llarg d’aquest
estiu i que, per tant, efectivament, hi ha algunes dades que no
s’han actualitzat, res més faltaria. Però l’objectiu de fons, que
és veure de quina manera es van fixant pautes i normes a la
banca nacionalitzada, des d’allò públic no es pot obviar açò; s’hi
ha de voler entrar i s’han de voler marcar propostes.
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Nosaltres avui en dúiem tres que ens semblaven concretes
i que enteníem que era una manera que, des de les comunitats
autònomes, també es fes una reflexió a nivell de Govern de
l’Estat. Veim que el Partit Popular decideix bloquejar-ho,
nosaltres, en qualsevol cas, continuarem treballant en aquesta
mateixa línia.

Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Idò passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 9285/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 9285/13, relativa a l’Institut de Crèdit Oficial.

3) Proposició no de llei RGE núm. 9679/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al soterrament
de l'estesa elèctrica Manacor-Artà.

A continuació, passam al debat de la segona proposició no
de llei RGE núm. 9679/13, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa al soterrament de l’estesa elèctrica Manacor-
Artà.

Per part del grup parlamentari proposant, té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Pons, per un temps, com vostè sap, de deu
minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
bonificació energètica del Govern de l’Estat estableix la
connexió, mitjançant un segon cablejat submarí, entre les illes
de Mallorca i de Menorca, una proposta necessària atès que
portarà qualitat i sobretot estabilitat al sistema elèctric de les
Illes Balears, a la vegada que pot ser un element importantíssim
per fomentar l’increment i la producció d’energies renovables.

Fins aquí, res a dir, totalment d’acord, no pretenem
qüestionar ni posar en qüestió el reforçament d’aquesta
connexió entre elles, la qual, de fet, trobam necessària. Però a
la vegada, aquesta connexió entre illes, també som conscients
que necessita d’un reforçament de les línies existents tant a
Mallorca com a Menorca. És lògic que una major potència
energètica entre illes demani, per tant, una major solidesa
interna a cada una d’aquestes, i per açò mateix la planificació
estatal va establir també la necessitat de reforçar, entre d’altres,
la línia elèctrica entre Manacor i Artà. Una proposta que,
inicialment, consistia en la construcció d’una nova línia
elèctrica entre Manacor i Artà de més de 22 quilòmetres de
longitud i que ampliava a la vegada la sots-estació elèctrica
d’Artà, nosaltres creim que d’una manera desmesurada. Una
proposta que suposava, bàsicament, tres factors perjudicials: el

primer d’aquests, un elevadíssim cost; el segon d’aquests, un
gran impacte ambiental i, el tercer, greus perjudicis als veïnats
afectats per on passava l’estesa elèctrica o fins i tot per la pròpia
construcció de la sots-estació. Fets tots aquests que van
provocar, entre els veïnats de Manacor, Artà, Son Servera i Sant
Llorenç, la creació, la constitució d’una plataforma específica
de rebuig front a aquest plantejament i que, d’una manera prou
constructiva, demanava canvis substancials del projecte.

Fets als quals també s’hi ha de sumar a aquesta realitat
deficiències durant el procés de tramitació que va acabar
provocant la suspensió, el passat dia 18 de juliol, per part del
Govern de les Illes Balears, de la tramitació del projecte.

A partir d’aquí el Govern rectifica i el mes d’agost passat
presenta una nova proposta, molt més assenyada, així ho hem de
dir, que s’adapta molt més al territori; econòmicament més
reduïda i que afectarà molt menys els veïns afectats. Una nova
proposta que consisteix bàsicament a aprofitar les actuals
infraestructures existents de tal manera que el reforç de la línia
s’executi a partir de les torres elèctriques existents i es fixi tan
sols la construcció d’una nova línia de 2,5 quilòmetres de
longitud en lloc dels 22 quilòmetres inicials.

Ho torn dir, una passa important feta per part del Govern,
que el Grup Socialista vol reconèixer i que així queda recollida
a la proposició no de llei, però que a la vegada també entenem,
una vegada analitzada aquesta proposta, que continua generant
alguns perjudicis que, de manera relativament, no sé si he de dir
senzilla, però sí amb una clara vocació de poder-la canviar,
senzillament creiem que es podrien solucionar. I que
demanaríem, per açò, a aquest parlament que els puguem
analitzar i puguin ser acordades.

Una proposta, la qual presentam a aquesta comissió, que
parteix bàsicament de tres principis que ja comentava abans:
reduir al màxim l’impacte paisatgístic; reduir al màxim els
perjudicis als vesins afectats, i també, evidentment, no
incrementar o incrementar el mínim possible el cost inicialment
fixat. Una proposta que consisteix, que hem tingut l’oportunitat
de poder-la tractar amb anterioritat, a soterrar, per una banda,
aquests 2,5 quilòmetres que queden ara, en aquests moments, a
la proposta que el Govern va trametre a Red Eléctrica, els 2,5
quilòmetres d’estesa elèctrica aèria, poder-los soterrar. Entenem
que açò no hauria d’implicar, no ha d’implicar un major cost del
projecte inicialment previst, perquè de fet ja hi havia 22
quilòmetres d’estesa elèctrica, fins i tot també una part que
anaven soterrats, i per tant en aquest sentit entenem que no ha
de suposar un sobrecost.
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I també duim a aquesta comissió la necessitat de redefinir la
sots-estació elèctrica d’Artà atès que el seu impacte, així com
estava plantejada, era massa elevada i a la proposta que fins ara
coneixem el Govern no va entrar en aquesta qüestió i l’impacte
que acabaria generant la sots-estació seria desproporcionat i a
més a més en el lloc on està ubicada.

Per açò mateix duim aquesta proposta, en un sentit
absolutament constructiu, amb ganes de millorar, de reconèixer
feina feta, però de poder-la arrodonir amb una proposta
definitiva que suposi precisament un plantejament que doni
satisfacció a totes les parts. Que el Parlament avui pugui
prendre un acord unànime entorn d’aquesta qüestió entenem que
també reforça la posició del Govern autònoma davant de Red
Eléctrica, en el moment en què negocia ara o planteja iniciatives
de millora d’aquesta proposta.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. I ara, per part del Grup Parlamentari
MÉS, en el torn de fixació de posicions, té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Abril, per deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, diputades, diputats, aquest debat que tenim avui aquí no
és nou, sempre que parlam, no obstant, de poders energètics hi
ha qualque novetat damunt la taula; parlam a més avui del
redimensionament d’una infraestructura elèctrica que no estava
ni tan sols prevista en el Pla director sectorial d’energia de les
Illes Balears, allò que està previst en el Pla director d’energia de
les Illes Balears és la interconnexió entre Mallorca i Menorca a
través d’Artà, però no l’estesa d’una línia d’alta tensió, com va
posar damunt la taula aquesta companyia fa uns mesos, bé, uns
anys.

Dic que segurament propostes o debats com el que tenim
avui aquí no tendrien lloc si estiguéssim parlant o acordant, que
seria el desitjable, un altre model energètic molt més
descentralitzat, descentralitzat i menys dependent tant del
continent com entre cadascuna de les illes. Malauradament des
del nostre grup parlamentari trobam que no és cap a això, cap a
aquest horitzó cap on estam caminant, sinó que estam avançant
cap a tot el contrari, cap a un sistema cada vegada més
centralitzat i dependent.

De fet, allò que no és de rebut és la proposta inicial que
plantejava Red Eléctrica que era tota l’estesa de línia d’alta
tensió aèria des de Manacor fins a Artà, que diu molt també de
la manera de funcionar que tenen aquestes grans companyies,
que és mirar molt per la seva butxaca i mirar molt poc per
l’entorn i per les persones, de fet, hi ha diversos casos
denunciats tant..., no sé si en el cas de les altres illes, però sí en
el cas de Mallorca i també arreu de l’Estat espanyol de, dins el
marc d’aquesta lògica de competència i de privatització que fa
anys que hi ha hagut del sistema elèctric espanyol, de duplicitat
fins i tot de línies d’alta tensió absolutament innecessàries, no
és el cas d’aquesta, aquí fa falta una línia d’alta tensió, però no
evidentment aèria ni amb el projecte, amb el plantejament
inicial de Red Eléctrica Española per, senzillament, obeir
aquesta lògica de repartiment del mercat del pastís amb una

escenificació d’una lliure competència que no és real i que al
final acabam pagant tot aquest sobrecost que cau sobre... té un
impacte sobre el territori, però també el té damunt la nostra
butxaca a través d’un dèficit tarifari que pagam tots i totes.

De fet, és la mateixa lògica la que ha operat aquesta
companyia amb el projecte de línia d’alta tensió aèria Manacor-
Artà, que la de fa uns mesos quan ens varen posar damunt la
taula el projecte de cable entre la península i les Illes Balears i
la interconnexió que tampoc no formava part del Pla director
sectorial d’energia de les Illes Balears. Aquesta lògica, des del
nostre grup parlamentari, no l’entenem, si hi ha d’haver una
planificació, primer hi ha d’haver un diàleg, una decisió
política, un diàleg amb el màxim d’agents socials i d’actors, en
aquesta comunitat si parlam del pla director d’aquesta comunitat
i en funció d’aquest diàleg, de l’horitzó que ens marquem
colAlectivament es fa la planificació i amb aquesta planificació
s’acompanyen unes infraestructures, no es fan les coses a
l’inrevés: algú amb molt de poder i amb molts de doblers
planteja una infraestructura i en funció d’això tothom a córrer,
com d’alguna manera també ha passat a un altre nivell ara amb
el tema de l’estesa elèctrica Manacor-Artà.

Per tant, molt em tem que no és la primera vegada que passa
ni la darrera amb què ens trobarem, en una situació així, mentre
no s’abordi una reforma elèctrica a Espanya com realment cal,
i no com la que es fa en aquest moment que en tot cas atorga
molt més poder a aquestes companyies enfront dels governs, i
per això, senzillament, donarem suport a aquesta proposició que
presenta el Grup Socialista avui, perquè senzillament planteja
una qüestió de sentit comú, que és si a un moment donat també
en certa manera, per la pressió social i per la mobilització que
hi ha hagut de tota la comarca de Llevant, s’ha modificat el
projecte inicial, doncs que s’acabi de modificar del tot i ni tan
sols aquests 2,5 quilòmetres darrers de traçat també s’acabin
soterrant, que és el que crec que tothom vol i fins i tot el Govern
a un moment donat, almanco jo he vist a hemeroteques
declaracions del conseller d’Hisenda, d’Economia i
Competitivitat, perdó, en què deia que també era la voluntat i el
desig del Govern. Per tant, crec que és una proposició amb la
qual no només aquest grup, sinó tots, hi hauríem d’estar
d’acord.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Jaime Fernández té vostè deu minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. En
primer lugar saludar a los vecinos afectados por el proyecto
inicial de la línea entre Artà y Manacor que hoy nos acompañan
en esta comisión.
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Indicar que des del Grupo Parlamentario Popular en
coherencia con nuestra postura en materia energética desde el
inicio de la legislatura, nos posicionamos a favor de invertir en
la red de transporte eléctrico y de desarrollar las infraestructuras
eléctricas necesarias en nuestras islas que permitan al sistema
eléctrico balear operar en unas condiciones de suministro
eléctrico de calidad y acorde a nuestros días. Por ello, y al
contrario de lo que ha indicado el Sr. Abril, el Grupo
Parlamentario Popular sólo puede valorar de forma muy
positiva la inversión anunciada por el Gobierno de España de
invertir en nuestras islas más de 1.088 millones de euros en
infraestructuras eléctricas.

Estas inversiones consolidaran el sistema eléctrico balear
uniendo a Mallorca, Ibiza, Menorca y Formentera al sistema
eléctrico peninsular y europeo, garantizando suministro
eléctrico en nuestras islas ante posibles perturbaciones,
garantizando la calidad del suministro en nuestra comunidad
autónoma y reduciendo los costes del sistema eléctrico; también
persiguiendo garantizar el suministro eléctrico con unas
condiciones de calidad y seguridad necesarias para nuestros
ciudadanos y empresas.

Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos de valorar de
forma positiva la voluntad de ejecutar la línea eléctrica de Artà
a Manacor, una línea eléctrica calificada por el técnico gestor
del sistema, Red Eléctrica de España, de fundamental para el
sistema eléctrico del norte de Mallorca y de Menorca.

La línea eléctrica de Manacor a Artà proyectada por Red
Eléctrica de España se presentó al Govern de les Illes Balears
con una longitud inicial de 22,5 quilómetros, con tramos aéreos
y soterrados. Este proyecto despertó la inquietud y malestar por
parte de los vecinos y municipios afectados por el trazado de la
línea eléctrica. Por ello, el actual govern de les Illes Balears, con
la máxima voluntad de apoyar y habiendo recogido las
inquietudes de vecinos y municipios afectados, no dudó en
suspender la tramitación de la línea eléctrica entre Artà y
Manacor. No obstante, desde el Govern, sin olvidar la necesidad
de reforzar el suministro eléctrico del Norte de Mallorca y de
Menorca y con el deber de velar por poseer unas
infraestructuras eléctricas que garanticen la calidad de
suministro, la Conselleria de Economía y Competitividad se
puso a trabajar en favor de una solución que permitiera resolver
la problemática de la línea proyectada a la vez que también se
resolviera o redujera el impacto sobre los vecinos y municipios
afectados.

Fruto del trabajo realizado por el Govern de les Illes Balears,
que valoramos de forma muy positiva, se presenta una solución
alternativa que consiste en la substitución de la línea iniialmente
proyectada por otra de solo 2,5 quilómetros de trazado
demostrando el Govern de la comunidad autónoma un esfuerzo
alabado por los municipios afectados, que busca atender sus
demandas sin olvidar la necesidad de reforzar el suministro
eléctrico del norte de Mallorca y de Menorca.

Por último, y antes de pasar a comentar los términos de la
proposición no de ley, quiero abrir un paréntesis para
recordarles a todos ustedes y sobretodo al Sr. Pons que el
proyecto inicial de la línea de 22,5 quilómetros, con un trazo
aéreo en su mayoría, se inició por el Gobierno autonómico del
pacto de progreso de la pasada legislatura.

Dos, hoy esta proposición no de ley exige un trabajo al
actual gobierno autonómico que su partido no realizó y guardó
en un cajón ante la falta de criterio, siendo -y esto se lo digo a
usted, Sr. Pons- una conexión básica para Menorca y siendo
usted el presidente del Consell de Menorca. Y le indico, hoy el
Gobierno del Partido Popular ha parado el trámite del proyecto
inicial de 22,5 quilómetros que afectaba y tenía más impacto
sobre el territorio. Hoy el Gobierno del Partido Popular ha
presentado una propuesta de menor impacto ambiental. Hoy el
Gobierno del Partido Popular ha encontrado una alternativa que
resuelve la problemática y ahora sí, conociendo todos estos
datos, paso a comentar la proposición no de ley que hoy nos
presenta.

En el primer punto se valora de forma positiva la actuación
del Govern de les Illes Balears, su trabajo para buscar una
solución de menos impacto para la línea de Manacor-Artà, así
como se solicita que el nuevo tramo de 2,5 quilómetros sea
soterrado, algo que compartimos.

Desde el Grupo Parlamentario Popular reconocemos que las
líneas subterráneas tienen menor impacto visual que no
necesariamente ambiental respecto a las líneas aéreas, pero
representan inconvenientes técnicos y económicos importantes.
Técnicamente, el inconveniente básico de una línea subterránea
es el relativo a la seguridad de sumistro, ya que es evidente que
ante perturbaciones, localización de averías y encontrar la
solución de las mismas es más costoso y largo en el tiempo que
respecto a una línea aérea. Económicamente, el inconveniente
a tener en cuenta de una línea subterránea es el coste, el coste de
inversión que es seis veces superior al de una línea aérea. 

Además, hay que tener en cuenta los criterios del técnico
gestor del sistema en términos de retribución y de planificación
estatal, donde se especifican criterios como -y leo textualmente-
“Con carácter general y con el fin de limitar los costes del
sistema eléctrico en zonas no urbanas las líneas de la red de
transportes se retribuirán como líneas aéreas.” Otro punto: “No
obstante lo anterior, las líneas aéreas podrán construirse y
retribuirse como soterradas en los últimos 500 metros previos
a una subestación, siempre que ésta sea blindada.” Otro punto:
“Las empresas a las que aplicarán unos criterios de diseño de
redes que supongan unos mayores costes en la actividad de
transporte podrán establecer convenios u otros mecanismos con
las comunidades autónomas o con las entidades responsables de
dicha normativa para cubrir el sobrecoste ocasionado.”

En el segundo punto solicitan el redefinir la propuesta de la
subestación de Artà entre otras opciones, a lo que desde el
Grupo Parlamentario Popular le indicamos que la propuesta
alternativa ya presentada por el Govern de les Illes Balears lleva
asociada una redefinición de la subestación, de manera que la
tensión proyectada inicialmente de 220 kilovoltios queda
eliminada respecto a la propuesta inicial. Esto significa que al
rebajar la tensión el volumen de aparellage en las instalaciones
de la subestación es significativamente menor, reduciendo por
tanto el tamaño de la subestación.
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No obstante, la propuesta presentada el pasado verano por
el Govern de les Illes Balears, que incluía todas estas peticiones,
no ha sido contestada aún por parte de Red Eléctrica de España,
a lo que aprovecho para instar al resto de grupos políticos a
esperar la contestación de Red Eléctrica para valorar su
respuesta y, si es necesario, ya nos comprometemos desde el
Grupo Parlamentario Popular hoy aquí a instar a los cambios
que este parlamento considere oportuno.

En definitiva, Sr. Pons, desde el Grupo Parlamentario
Popular queremos concluir lo siguiente: consideramos que es
deber del Govern de les Illes Balears el buscar una solución para
que se pueda ejecutar lo antes posible la conexión eléctrica entre
Manacor y Artà para garantizar unas buenas condiciones de
suministro eléctrico, tanto en el norte de Mallorca como en
Menorca.

Dos, consideramos que la línea ha de tener el menor impacto
sobre nuestro territorio, por ello valoramos de forma positiva la
actuación del Gobierno autonómico parando el trámite del
proyecto inicial y buscando alternativas de menos impacto.

Tres, instamos a esperar que Red Eléctrica de España
informe al Govern de les Illes Balears sobre la propuesta ya
presentada.

Y cuatro, y más importante, consideramos que bajo ningún
concepto la conexión eléctrica ha de representar un coste para
el Govern de les Illes Balears.

No obstante, comprometidos como usted ha dicho a intentar
alcanzar un acuerdo en esta comisión que tenga el respaldo de
todos los grupos parlamentarios, desde el Grupo Parlamentario
Popular proponemos que se modifiquen los términos de su
proposición no de ley en dos nuevos puntos que sustituyan al
primero en los siguientes términos, el primer punto quedaría:
“El Parlament de les Illes Balears valora de forma encertada
els principis que han regit l’elaboració de la proposta
alternativa a la línia elèctrica projectada entre Manacor i Artà
realitzada pel Govern de les Illes Balears.”

Y un segundo punto, que quedaría redactado de la siguiente
manera: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a defensar el possible soterrament dels nous
trams de la línia elèctrica projectada entre Manacor i Artà que
no discorren pels traçats existents, sempre i quan no representi
cap cost per a la comunitat autònoma de les Illes Balears”.

Sr. Pons, espero que sea coherente a las palabras que hoy
nos ha dicho, espero que sea coherente con lo que ha dicho a la
Plataforma anti trazado de la línea eléctrica Manacor-Artà, y
espero que sea capaz de reconocer que los costes de
soterramiento de estos 2,5 quilómetros tienen que ir a cargo del
técnico gestor del sistema Red Eléctrica, a cargo del Gobierno
estatal y nunca, y bajo ningún concepto, a cargo de las cuentas
de la comunidad autónoma. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fernández. Supongo que quiere hacer, por
alusiones... Pues, Sr. Pons, tiene usted cinco minutos.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Tenim una proposta
efectivament que la passaré a establir el posicionament i
traslladaré algunes preocupacions. La primera d’aquestes: qui
el sent a vostè sembla que no es varen equivocar en res en tota
la tramitació administrativa, si varen paralitzar el projecte i
l’havien de començar de nou i no el varen començar de nou és
per totes les espífiades que van fer vostès, per tant, treure pit
aquí devora, d’un procés de tramitació administrativa que ha fet
aigua per totes bandes i que en certa manera els va forçar a
haver de replantejar-se si de ver volien trobar una solució
consensuada, home, no em sembla que sigui la manera
d’explicar les coses com vostè les explica, i per tant, en aquest
sentit estaria bé que, en tota la descripció que fa, hi incorpori
totes les pífies de tramitació administrativa que van realitzar
vostès al llarg d’aquests dos anys.

Segona qüestió, el Sr. Fernández ens ha fet un plantejament
entorn de les propostes que nosaltres plantejàvem, aquí devora
li diria, la primera de totes: la sots-estació d’Artà ens preocupa
i molt, per tant, no la retirarem, com vostès ens demanen.
Aquesta la mantenim perquè ens preocupa molt el possible
impacte que pot acabar generant aquesta sots-estació, moltíssim.
I que vostès no ho vulguin tractar en aquesta comissió tampoc
no és com perquè vostès puguin treure pit, en absolut, tiren
pilota cap endavant, i ja veurem què succeirà, i no hauria de ser
aquesta l’actitud que al Partit Popular se li hauria de demanar en
aquesta comissió. Hauríem de demanar al Partit Popular, ja en
aquests moments, voluntat de defensar davant qui faci falta que
la sots-estació elèctrica no creixerà en dimensions i que si ha de
créixer es destinaran els recursos necessaris per garantir que
l’impacte serà el mínim possible. I vostès a açò no s’hi volen
comprometre. Per tant, nosaltres mantenim el segon punt perquè
ens sembla fonamental.

Del primer, del primer què és el que ens preocupa a
nosaltres? A nosaltres del primer el que ens preocupa és que el
Govern autonòmic faci com ha fet tantes vegades, li posaré
l’exemple de les inversions estatutàries: tenim un Estatut
d’Autonomia que obliga l’Estat a invertir 1.000 milions d’euros
a la comunitat autònoma, el president Bauzá un dia toca al Sr.
Montoro, el Sr. Montoro li diu: ni un duro; el Sr. Buazá se’n va
a ca seva, torna aquí i fa... dóna la culpa a Zapatero, no sé què,
ens quedam sense un duro. Ens fa por que toquin a Red
Eléctrica, amb el projecte, Red Eléctrica els digui: de cap de les
maneres, i que ens quedem tan "panxos", no ha pogut ser, ha
estat una llàstima.

Els antecedents no juguen a favor, Sr. Fernández, els
antecedents no juguen a favor i aquesta part d’aquí devora ens
preocupa. La proposta en qualsevol cas..., i ho tenim clar, eh?,
qui ha de pagar açò és Red Eléctrica, no és el Govern, ho tenim
claríssim, li toca a Red Eléctrica. El que no tenim tan clar,
insistesc, és la fortalesa política del Govern per assegurar que la
xarxa serà soterrada i pagada per Red Eléctrica, aquí tenim
dubtes, els tenim.
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Els ho manifest i els ho dic també i els ho anunciï: en farem
un seguiment estricte, com hem fet fins ara, faltaria més! I
farem propostes de millora en el moment en el qual som
conscients que hi ha un problema i el detectam, oi, tant com sí!,
som els primers, els volem corregir, ho hem fet sempre, és que
açò demostra l’actitud precisament que pertoca a l’hora
d’encarar problemes i dificultats.

Per tant, la proposta, el primer punt, el mantenim tal com
està perquè els demanam senzillament que vostès... és a dir,
vostès tenen una proposta, vostès tenen una proposta feta, en
aquesta proposta els demanam que la modifiquin, una proposta
feta i tramesa a Red Eléctrica, modifiquin-la i incloguin el
soterrament del 2,5 quilòmetres, és el que trameten a Red
Eléctrica, per tant, mantenim el primer punt.

El segon seu, l’acceptam, ens sembla bé, “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a defensar
el soterrament dels nous trams de la línia elèctrica projectada
entre Manacor i Artà que no discorri per traçats existents
sempre i quan no representi un cost per a la comunitat autònoma
de les Illes Balears.” Fixi’s vostè, li accept el segon punt, vostè
m’accepta el primer, i trob que és una llàstima, una llàstima que
no es vulguin mullar en el tema de la sots-estació d’Artà, perquè
crec que a la llarga acabarem tenint algun problema que no
hauríem de tenir, per tant, feim ja avís a navegants i estiguin
molt atents perquè Red Eléctrica no ens hauria de fer un gol.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Si els sembla bé podríem fer un recés de dos minuts, per
favor, perquè consensuïn els punts en qüestió i també,
evidentment, amb el Sr. Abril.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, per favor hauríem de
continuar...

(Remor de veus)

Sr. Pons, ens pot dir si han arribat...

EL SR. PONS I PONS:

Sí, Sr. President, hem arribat a un acord. S’incorpora un
tercer punt, si vol el llegiré tal com és...

EL SR. PRESIDENT:

Li demanaria per favor que ens passàs la redacció definitiva.

EL SR. PONS I PONS:

Perfecte. Hi ha els dos primers punts, s’incorpora un tercer
punt com deia i és “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a defensar el possible soterrament de
la línia elèctrica projectada entre Manacor i Artà, que no
discorren per traçats existents, sempre i quan no representi cap
cost per a la comunitat autònoma de les Illes Balears”.

EL SR. PRESIDENT:

Puc entendre que el primer i el segon punt han quedat tal i
com els han consensuat vostès amb el Grup Parlamentari
Popular?

EL SR. PONS I PONS:

El primer i el segon queden com estan, no es toquen...

EL SR. PRESIDENT:

Com estaven...

EL SR. PONS I PONS:

S’incorpora un tercer punt.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. És a dir, el primer i el segon tal com estan a la
proposició del Grup Socialista, més la incorporació d’aquest
punt tercer.

EL SR. PONS I PONS:

Efectivament, i es demana votació separada, i s’accepta la
votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Sr. Abril, està d’acord? Molt bé.

Idò procedim a la votació...

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sr. Presidente, pedimos la votación separada de los puntos,
por favor.

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Procedim idò a la votació dels punts, tots tres per
separat?

(Remor de veus)

Iniciam la votació separada de cada un dels punts per
separat. Procedim en primer lloc a la votació del punt 1 de la
Proposició no de llei RGE núm. 9679/13.
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Punt 1. Vots a favor? 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Tenen un recés de dos minuts. Per favor dos minuts.

(Remor de veus)

Per aclarir aquesta situació convendria que facem un recés
de dos minuts. Dos minuts per favor, eh?

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem i votarem de manera separada els punts de la
proposició no de llei RGE núm. 9679/13.

El primer punt, d’acord amb la proposta del Partit Popular?
No, tal com està a la proposició no de llei. Perfecte.

Passam a la votació separada del punt 1 de la proposició no
de llei.

Vots a favor? Bé, per unanimitat el punt 1.

Ara passam a la votació, ... evidentment no hi ha cap vot en
contra, ni cap abstenció.

Punt 2 de la proposició no de llei RGE núm. 9679/13.
Votació.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

I cap abstenció.

Ara passam a la votació separada del punt 3 de la Proposició
no de llei RGE núm. 9679/13. Passam a la votació.

Vots a favor?

Queden aprovats per unanimitat els punts 1 i 3 i rebutjat per
8 vots en contra i 5 a favor el punt número 2.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9587/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a no al conveni
laboral de grans magatzems.

Passam a continuació al darrer punt de l’ordre del dia en la
tercera i darrera de les proposicions no de llei, la RGE núm.
9587/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a no
al conveni laboral de grans magatzems.

Per part del grup parlamentari proposant té la paraula l’Hble.
Sr. Abril per un temps de deu minuts, com vostè sap.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Fa un moment parlàvem de crèdits, de bancs, i en aquesta
proposició parlarem d’uns altres beneficiaris de la crisi, perquè
aquesta crisi també té beneficiaris i té gent que guanya doblers,
a pesar que hi ha molta gent que ho passa malament.

“Mientras las ganancias de unos pocos crecen
exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más
lejos del bienestar de la mayoría feliz. Este desequilibrio
proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de
los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen
en el nivel de control de los estados, encargados de velar por
el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces
virtual, que impone de forma unilateral e implacable sus leyes
y sus reglas”. Papa Francisco, evangelii gaudium fa uns dies.
No és Marx, no és aquest diputat que té fama d’antisistema, és
el pontífex.

I em va molt aquesta cita per poder introduir una proposició
no de llei que sobretot vol parlar d’això, d’abusos, d’abusos de
les grans empreses i en aquest cas dels grans magatzems, de les
grans superfícies conegudes altrament. Abusos concrets i que
moltes vegades vivim pràcticament com un fet inevitable,
perquè aquesta és la tendència dels mercats, perquè la demanda
d’alguna manera imposa que aquest sigui el model cap on anam,
que desaparegui allò petit en favor d’allò gros. I tot això que tots
estam tan acostumats a sentir, quan el que estam fent és obviar
una pugna de poder real, una pugna de poder dins el mateix
mercat, on el peix gros se menja el petit, les grans superfícies se
mengen el petit comerç; entre el mercat i els governs, on els
mercats i els grans poders econòmics cada vegada tenen més
poder damunt uns governs que cada vegada tenen menys
sobirania i menys capacitat de decisió en matèria econòmica; i
dins les mateixes empreses on s’estan desvirtuant també les
relacions de poder entre treballadors i empreses, rompent
sobretot les grans cadenes allò que són uns mínims de dignitat
i equitat en les relacions laborals.

Els abusos laborals no són nous, especialment en els grans
magatzems, però la crisi, i especialment la darrera reforma
laboral els han incrementat i els posaré alguns exemples. Una
cadena que es va instalAlar, crec que va ser l’any passat, aquesta
que diu per la televisió “yo no soy tonto”, fa uns dies, quan ara
davant la campanya de Nadal, s’ha de presentar la promoció
d’un producte de matinada, ara es veu que això està de moda,
sense pagar les hores extres, un alt directiu d’aquesta companyia
va dir, bé, però és que els joves que fan feina en aquesta
companyia ho fan perquè és una gran experiència per a ells, és
una gran aventura. I moltes vegades, molts d’abusos
s’emmascaren d’aquesta manera. 

O una altra cadena, aquesta té molts d’anys, però comparteix
amb altres allò que és la vulneració reiterada de la Llei de
llibertat sindical i l’article 28 de la Constitució, que també hi fa
referència, insistesc que és una pràctica habitual, per exemple
El Corte Inglés, a més, són cadenes on els sindicats
convencionals, si volen, jo diria de classe, ni tan sols existeixen,
allò que hi ha són sindicats corporatius que creen les mateixes
empreses per pressionar més als treballadors; enguany mateix,
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aprofitant la reforma laboral, se n’ha anat voluntàriament un 1%
de la plantilla, això vol dir aproximadament unes 800 persones,
perquè ja no estaven disposades a aguantar encara més abusos,
d’acord amb el nou conveni a què fa referència la proposició no
de llei, abusos en matèria de salaris, reducció salarial, hores de
feina, etc.

A més, tot això té un altre costat d’impacte, una altra
dimensió, que és que dins un mercat que en teoria s’hauria
d’autoregular, s’està destruint el que és el petit i mitjà comerç.
Entre 2001 i 2002 ha desaparegut quasi un 30% dels comerços
que hi havia en aquesta comunitat, d’uns 20.000 n’han
desaparegut aproximadament uns 6.000 i la meitat pràcticament
d’aquests, només en els darrers quatre anys.

En paralAlel hi hagut un augment òbviament de les grans
superfícies, només en aquests dos anys de Govern del Partit
Popular, 40, 40, que es diu aviat. De fet, el mateix naixement de
Confederació Balear de Comerç, fruit de la unió de les diferents
patronals té sobretot com a objectiu explícit “sobreviure o
resistir”, en paraules seves, a aquestes grans superfícies.

Per tant, estam davant d’un procés de destrucció del teixit
comercial, per una banda que dóna vida als pobles i barris de les
nostres illes, però també de destrucció de llocs de feina estables,
quan justament el que es fa per defensar una gran superfície és
que genera llocs de feina, el que fa és destruir llocs de feina. Els
llocs de feina del petit i mitjà comerç sí que són llocs de feina
de qualitat, estables, dignes tal i com les coneixem. A part de les
ràtios, o el percentatge de reposició, per cada lloc nou de feina
que genera una gran superfície, això està demostrat i ho
reconeixen les mateixes patronals, se’n destrueixen un i mig en
el petit comerç. Insistesc, el que es destrueix són llocs de feina,
el que es genera ni tan sols es mereix en la major part
d’ocasions el qualificatiu de feina. En definitiva, un procés que
genera fractura social, sobretot a una comunitat com la nostra,
on el pes històric del petit i mitjà comerç, juntament amb els
altres milers de microempreses, representen més del 90% de la
massa laboral. 

El que ja és el súmmum, és que amb una aparença de
legalitat es vulgui abusar encara més per part de les grans
superfícies, més del que ho han fet fins ara. I això és el que fa
aquest conveni de grans magatzems que va entrar en vigor
aquest estiu i del qual parla la proposició no de llei, citant
només alguns dels exemples del que aquest representa;
flexibilització de la jornada laboral, a canvi de no pagar hores
extres, lligar els salaris a la disminució, no a l’augment, a la
disminució, si pugen els beneficis no pugen els salaris, però si
baixen les vendes baixen els salaris, encara que tal vegada, per
exemple una cadena com Carrefour, si en el centre d’aquí
baixen les vendes, encara que la cadena globalment tengui
beneficis, es pot rebaixar fins un 10% el salari dels treballadors
i de les treballadores.

Si a tot això hi afegim un context allà on els governants
afavoreixen la liberalització d’horaris comercials, els resultats
són dramàtics tant per al petit i mitjà comerç per una banda,
com per la gent que fa feina a les grans superfícies, per una
altra. De fet, ha estat casualitat, perquè aquesta proposició no de
llei va ser registrada l’estiu, aquesta setmana mateixa s’ha
conegut una sentència de l’Audiència Nacional, perquè
justament el sindicat Comissions Obreres tenia impugnat aquest

conveni que ha vengut a donar la raó en molts d’aquests punts
que esmenta la proposició no de llei que s’han hagut de retirar
d’aquest conveni. Entre d’altres, la impossibilitat que
promocionassin dins l’empresa, per exemple les dones que
tenien una baixa per maternitat; si has tengut una baixa de
maternitat, era tan salvatge aquest conveni, no podies
promocionar durant no sé quants d’anys. Això per exemple és
una de les coses que han llevat, com també el tema de lligar la
disminució de les vendes a la disminució de salari. No obstant
això, queden encara molts de punts pels quals aquest conveni
continua estant impugnat.

Per això trobam des del Grup Parlamentari MÉS que és
necessari -i vaig acabant- que els poders públics es pronunciïn
i que ens pronunciem i condemnem aquesta mena de documents
que fins i tot contravenen les recomanacions internacionals
d’organismes com l’Organització Internacional del Treball i les
principals convencions en la matèria.

La proposició és molt senzilla, té tres punts. Un, que és el
tercer -em bot una mica l’ordre per coherència amb el relat-, el
rebuig d’aquest conveni per part del Parlament, un conveni que
-insistesc- aquesta mateixa setmana hi ha hagut una sentència de
l’Audiència Nacional que ha fet retirar molts dels seus punts.
Instar el Govern de les Illes Balears a modificar també la seva
política de promoció de les grans superfícies, perquè moltes
d’aquestes pràctiques que he denunciat a la meva exposició, van
aparellades a aquest tipus de model d’explotació comercial, i
més ara, quan fa pocs dies en el debat de l’estat de la comunitat,
s’ha dit i s’ha anunciat per part del president que se farà una
nova Llei de comerç i el primer que s’hauria de fer és
consensuar amb el sector i amb el màxim d’agents socials i
econòmics.

I el segon punt, aprofitar les declaracions de zones
d’afluència turístiques, moltes d’elles estan acollint moltes
d’aquestes noves grans superfícies, per aprofundir amb la
política de liberalització d’horaris comercials, que vol dir no
tenir horaris i no tenir horaris des del punt de vista de l’empresa
pot estar molt bé, però des del punt de vista de la gent que hi fa
feina, doncs és molt negatiu i jo crec que tothom que té família
ho entén perfectament. I no diguem ja, per al petit i mitjà
comerç que no pot competir amb això, amb les condicions que
es plantegen en aquest nou sector.

Aquest és el text, aquest és el sentit d’aquesta proposició no
de llei i esper que hi estiguin d’acord.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Ara en torn de fixació de posició, per part
del Grup Parlamentari Socialista Sra. Sansó, té vostè deu
minuts.
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LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bé, com ha dit el Sr. Abril, citant la
veu del Papa o un escrit seu, és ver que es produeixen cada
vegada més moltes desigualtats, desigualtats que es deuen
bàsicament com a conseqüència dels abusos del mercat, però
també per part dels governs liberals i de dretes, tant aquí com a
l’Estat espanyol, que no afavoreixen la redistribució de la
riquesa, sinó més bé tot el contrari, que afavoreixen aquesta
desigualtat i, encara més, les alimenten.

L’allau de grans superfícies comercials creim i consideram,
i ho hem comentat moltes vegades en aquesta seu, que és un
atemptat cap a la idiosincràsia del comerç tradicional de les
nostres illes, un comerç que es caracteritza per una atenció
personalitzada i un servei directe al ciutadà, a l’usuari i
normalment solen ser productes i serveis de qualitat. També el
petit comerç es caracteritza perquè produeix autoocupació i
ocupació estable, els contractes que es fan a través del petit
comerç solen ser contractes a llarg termini i de durada al llarg
del temps, sempre i quan el negoci no hagi de tancar. I a part de
tot això, és un sector que manté vius els pobles, les barriades i
les ciutats.

Per tant, denunciam, com ja hem fet en moltes ocasions,
aquesta liberalització comercial que duen a terme des del
Govern de les Illes Balears i des de l’Estat, que afavoreix la
instalAlació de grans superfícies comercials que es caracteritzen,
aquestes, per un model totalment oposat al nostre, al de la nostra
terra, al de cada una de les nostres illes, un model que produeix
un excessiu consum de territori, un ús massiu de vehicles, uns
contractes laborals, com ja ha comentat el Sr. Abril, molt
precaris i de curta durada; en definitiva, un model que sense
moure’s de la ciutat o de Palma, en aquest cas, sembla que
estam a qualsevol ciutat de tot el món, perquè trobam les
mateixes tendes tant aquí com a Barcelona, a Madrid, a
BrusselAles o a París, hi ha el mateix. Estam destruint, aquest
govern està destruint a poc a poc aquest valor afegit que podíem
oferir tant als consumidors de les Illes Balears, com a la gent
que ens visita, unes tendes específiques que estaven localitzades
a la ciutat i als pobles. És un model que provoca que es tanquin
moltíssims comerços tradicionals, fins i tot comerços que duien
quasi cent anys en funcionament. I per tant, el que comporta és
que darrere aquests comerços es destrueixen feines de tota una
família i de també de treballadors que feia anys que hi feien
feina. 

Per tant, per evitar seguir amb aquest allau de destrucció,
votarem a favor d’aquesta proposició no de llei presentada pel
Grup MÉS. Amb el primer, per suposat, hi estam totalment
d’acord, que hi hagi una moratòria mentre s’estan redactant els
diferents plans directors d’equipaments comercials a cada una
de les illes. El segon per no aprofitar les declaracions de zones
d’afluència turística, per aprofundir encara més en aquesta
liberalització comercial, en horaris comercials. I el tercer, per
suposat, rebutjam aquest conveni, ja que elimina molts de drets
als treballadors d’aquests grans magatzems.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Serra, té vostè deu minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Les petites i mitjanes empreses són la principal font de
creació de llocs de feina i creixement de l’economia productiva
a Balears. L’acció del govern popular des del primer dia, s’ha
dirigit a aconseguir la reactivació econòmica. La primera llei
aprovada aquesta legislatura fou la Llei d’emprenedors, Llei
2/2012, de suport a emprenedors i a la micro, petita i mitjana
empresa. Aquesta llei pretén donar major seguretat jurídica i
més agilitat en tots els tràmits, l’eliminació de taxes fiscals a
empreses consolidades, preveu també el finançament directe a
les petites i mitjanes empreses, a través de la Societat de
Garantia Recíproca, amb la finalitat que els emprenedors
tenguin més facilitats a l’hora d’aconseguir un crèdit. 

Aquestes, entre d’altres, són unes de les primeres mesures
que aquest govern creu necessàries per donar confiança i
dinamitzar aquest sector. Amb aquesta llei d’emprenedors el
Govern, a través de la Societat de Garantia Recíproca, ha
facilitat més de 53 milions de finançament a emprenedors, dels
quals un 20% s’han destinat a comerç. Fins a la data de juliol de
2013, les línies ISBA han ajudat a crear 557 llocs de feina
durant l’any 2013 i s’han creat més cent noves empreses. Això
suposa un increment d’un 37% en el nombre d’empreses i un
increment d’un 104% en llocs de feina. S’han aprovat avals per
un import de 30 milions d’euros, dels quals 8 milions han estat
per al finançament de nous projectes empresarials.

El Partit Popular té una manera d’entendre la reactivació
econòmica molt distinta a la que tenien vostès la passada
legislatura. Perquè jo em deman, quan l’any 2009 es varen
presentar 5.860 declaracions concursals, quantitat que doblava
les dades del 2008; o les 6.000 empreses que la presentaren
durant l’any 2010, què feien vostès? Què feia el pacte? Què feia
el Grup MÉS que en aquell moment duia la Conselleria de
Comerç per evitar-ho? Idò jo els ho diré, res, res, girar-se cap a
l’altra banda i ja veurem com ho solucionarem.

Quant a les grans superfícies comercials, hem de recordar
que de l’any 2005 fins el 2008 hi va haver una moratòria, una
moratòria que el pacte de progrés va derogar perquè no complia
la llei i la llei s’ha de complir i nosaltres la volem complir. Tots
sabem que les competències són dels consells insulars. Per això,
Sr. Abril, quan vostè em parla de moratòria, li he de ser sincera,
a mi m’espanta. El petit i mitjà comerç ja fa estona, fa anys que
passa per mals moments, que pateix la mala situació econòmica,
veu com les seves vendes disminueixen, disminueixen els seus
beneficis, té dificultats a l’hora dels cobraments, es troba que no
hi ha feina i ha de posar el personal a l’atur, perquè no pot
assumir totes les despeses fixes que té una empresa; però, una
moratòria?, de què parlam? 
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Miri, jo vénc del petit i mitjà comerç d’un poble i jo la
veritat és que m’estim més comprar als comerços del meu
poble. Però d’aquí a posar una moratòria a les grans superfícies
hi ha un bon tros. Més que res perquè a les grans superfícies
també hi trobam inversió econòmica, també hi trobam la creació
de nous llocs de feina. Tal vegada el sou que es paga als
treballadors no és excessiu, sobre això no li faré contrari, moltes
vegades han de fer feina els dissabtes o diumenges, tampoc no
li ho discutiré. Però jo crec que en el temps que estam, en els
temps que corren, quan una persona fa més de dos anys que està
en situació d’atur, que tots sabem que això passa, i ara li
ofereixen fer feina a una gran superfície, encara que hagi de fer
feina els caps de setmana, jo sincerament ho tendria ben clar.

Per altra banda, malgrat l’elaboració dels plans directors
d’equipaments comercials als respectius consells insulars, a
partir del contacte i el diàleg amb les patronals del sector, la
Conselleria d’Economia i Competitivitat ha mantingut reunions
al respecte a efectes de coordinació. Una part fonamental de la
feina de la conselleria és la potenciació del Pla de dinamització
comercial per als municipis. És un programa integral de millora
competitiva del comerç, dirigit als municipis de les Illes
Balears. El contingut del programa s’adequa a les
característiques de cada municipi i assenyala les oportunitats,
diagnostica els problemes i les necessitats estratègiques.
Formula els objectius prioritaris i defineix les actuacions o
accions concretes per millorar el posicionament competitiu dels
comerços. 

El paper estratègic d’aquest pla es concreta en una relació
directa entre el comerç i el municipi, per professionalitzar el
petit i mitjà establiment, donant les ajudes necessàries per poder
competir en el mercat actual i aproximar i potenciar el client a
les zones comercials. Fins aquí, aquest pla s’ha duit a terme amb
uns resultats satisfactoris en els municipis de Felanitx, Santa
Eulàlia des Riu, Maó i ara recentment s’ha posat en marxa a
Montuïri. Per al 2014 el pla es farà extensiu a tots els municipis
que el vulguin desenvolupar. En definitiva, es vol donar una
passa important amb la màxima implicació de personal
qualificat de la Direcció General de Comerç i Empresa, a fi
d’atendre les necessitats dels empresaris i de comerç. A fi
d’estar en contacte permanent amb les empreses, a peu de
carrer, per millorar la seva competitivitat i fer més atractiu el
producte als ulls del client.

Quant al segon punt de la proposició no de llei, qui diu que
s’ha demostrat inassumible i poc útil per al petit i mitjà comerç
la liberalització dels horaris comercials a les zones de gran
afluència turística? Vostè?, amb quines dades sustenta aquesta
afirmació? Hem de recordar que les zones de gran afluència
turística permeten total llibertat horària als establiments
comercials. Al marge d’aquestes zones, a la resta de la
comunitat, els horaris d’obertura dels establiments comercials
estan fixats com a màxim al que dins la forquilla horària que
estableix la normativa nacional són el mínim, 10 festius i fins un
màxim de 90 hores setmanals. Balears va tancar el mes de
setembre amb un increment interanual del 10% en vendes de
comerç minorista, segons les dades de l’Institut Nacional
d’Estadística. La nostra comunitat registra el major increment
del país, superant la mitjana nacional en quasi 8 punts. És la
primera vegada en més de tres anys que el comerç minorista en
el conjunt d’Espanya creix. A les Balears el mes d’agost
l’increment respecte de 2012, va ser d’un 3,2%, un 3,5% el

juliol, un 2% el mes de juny, un 2,7% el mes de maig i un 0,6%
el mes d’abril. Els llocs de feina en aquest sector s’incrementen
en termes interanuals a Balears un 1,4% davant una caiguda
nacional d’un 1,8%. Així, Balears torna liderar el panorama
nacional quant a vendes.

Quant al tercer punt, aquesta qüestió correspon a l’Estat, no
a la nostra comunitat. Els convenis colAlectius constitueixen una
manifestació de l’autonomia, de la voluntat lliurament
expressada com a resultat de la negociació desplegada pels
representants de les empreses i dels treballadors. En segon lloc,
s’ha de tenir present que com a conseqüència d’aquest principi
de l’autonomia de voluntat colAlectiva, la revisió del conveni
només correspon a les parts negociadores de comú acord, a
l’autoritat laboral competent, la Direcció General d’Ocupació
del ministeri en aquest cas, atès que l’àmbit del conveni és
estatal, li correspon exercir el control de legalitat, de manera
que quan estimi que el conveni conculca la legalitat vigent o
lesiona greument l’interès de tercers, s’ha d’adreçar d’ofici a la
jurisdicció competent perquè adopti les mesures necessàries per
esmenar les suposades anomalies, prèvia audiència de les parts.

Concretament, el Conveni colAlectiu estatal de grans
magatzems es va subscriure per l’Associació Nacional de Grans
Empreses de Distribució, en representació de les empreses del
sector, i pels sindicats FASGA i FETICO en representació dels
treballadors, i el director general d’Ocupació del Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social, que és l’òrgan competent ja que
l’àmbit del conveni és estatal, el qual s’ha registrat i publicat per
l’autonomia competent i gaudeix de legalitat.

Com ja li he dit, Sr. Abril, les polítiques que du a terme el
Partit Popular per impulsar el comerç i l’economia d’aquestes
illes és totalment diferent a les que impulsava l’anterior govern,
malgrat això, com sempre hem manifestat, aquest govern
continuarà donant suport al petit i mitjà comerç amb totes les
mesures que ja els hem mencionat.

Per tot l’exposat, el nostre grup no donarà suport a aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Serra. Ara supòs que vol fer ús de la paraula el
grup proposant, Sr. Abril, té la vostè cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

Sí, per una part vull agrair el suport del Grup Parlamentari
Socialista, la referència també a aquesta altra implicació que du
aparellada tota aquesta proliferació de grans superfícies i
reducció a la vegada del petit i mitjà comerç, que és la
uniformització dels nostres pobles i ciutats, la pèrdua d’alguna
manera també d’identitat, això d’anar pel món a moltes ciutats
i veure sempre la mateixa estampa.
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Pel que fa al Grup Popular i a la Sra. Serra, sí ens ha relatat
tot el que fa el Govern de les Illes Balears per ajudar els petits
i mitjans, no comerciants, sinó sobretot empresaris, i m’ha citat
ISBA i la Llei d’emprenedors, etc., tot això està molt bé, en
algunes coses fins i tot els hem donat suport. També els hem de
dir -i hem tengut un debat sobre això al principi d’aquesta
comissió d’avui- que no soluciona el problema de fons de bona
part d’aquestes petites i mitjanes empreses, que és l’absència de
crèdit, que tampoc no és només a les seves mans, però bé, vostè
ven tot això, però també fan una altra cosa.

Em demana a mi què és el que feim nosaltres, bé, nosaltres
ara no governam, ara els que governen són vostès i jo el que
voldria saber és què fa aquest govern mentre tanca Orizonia,
2.000 treballadors; mentre Cemex amenaça, fa uns dies, a
tancar, i s’ha aplicat una reducció del 25% del salari als seus
treballadors; mentre tanca, l’altre dia, Barrats al meu poble, jo
sé el que fa aquest govern, callar, ni la Direcció de Treball no fa
res, ni tan sols acompanyar els treballadors, l’empresa en un
procés de mediació. Ah!, i també fa una altra cosa, mentre fan
tot això altre que m’ha contat i és afavorir els grossos i els he
donat la xifra, 40 grans superfícies autoritzades només en els
darrers dos anys.

Em parlava de posar exemples d’això de les zones de gran
afluència turística: Marratxí. Vol que li doni més referències?
Bauhaus. I mentre obrin Bauhaus i Bricodepot, Bricodepot ja no
és a Marratxí, tanquen petites ferreteries de pobles i de Palma,
l’altre dia Ferreteria Mateo també una estampa clàssica d’aquí
de Palma. Tot això és conseqüència d’això.

Empreses que a més comencen amb una plantilla, que a més
diuen “no cream tants de llocs...” i al cap de mesos ja l’han
reduïda com a mínim en un 10%. I això és real i això és el que
promovem en aquests moments.

Moratòria, com planteja aquesta proposició? No plantejam
una moratòria eterna, estam dient “mentre es fan els plans
directors d’equipaments comercials que han de fer a cadascuna
de les illes i a la Conselleria de Comerç”, ah, no!, però és que
ara canviarem la llei de comerç, i el sector s’assabenta per
l’anunci del president. Bé, idò totes aquestes bondats que vostès
diuen que fan per al petit i mitjà comerciant, contin-ho al sector,
el qual crec que no està massa content, malgrat aquest parèntesi
positiu que evidentment va associat aquest estiu, només aquest
estiu, a l’augment dels turistes i la despesa turística; però a
l’hivern fa molt de fred, fa molt de fred en termes laborals i fa
molt de fred també per a tota aquesta gent.

Em parla de la legalitat del conveni, com que no surten del
guió que duen, jo li ho he dit, bé, aquesta setmana jo m’ho he
hagut de mirar fins i tot per revisar la meva pròpia proposició,
l’Audiència Nacional ha llevat molts de punts d’aquest conveni,
bé, idò ja no és tan legal com era i de fet els punts que
incomplien la legalitat, alguns d’ells i esperem que en caiguin
més, s’han llevat. Jo crec que la proposició, sobretot el que
plantejava també és que, més enllà de les competències que
tengui cadascú i de les que té l’Estat per poder tirar o iniciar una
revisió d’aquest conveni que continua sent, fins i tot malgrat els
punts retirats, molt injust, molt injust en termes socials i
laborals, que també ens pronunciem per rebutjar i condemnar
actuacions com aquestes perquè no cunda el ejemplo, com
dirien en castellà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Abril. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 9587/13.

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

I cap abstenció. 

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 9587/13.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió,
gràcies.
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