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

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Gràcies, Sra. Presidenta, per la deferència. Eulàlia Llufriu
substitueix Francisco Mercadal.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens substitueix Llorenç Galmés.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sra. Presidenta, Carolina Torres substitueix Virtudes Marí.

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en el
debat i la votació de les següents proposicions no de llei RGE
núm. 9911/13 del Grup Parlamentari Popular, relativa al
desenvolupament de la distribució de gas natural; RGE núm.
11044/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al rebuig a
la reforma del sector elèctric, i RGE núm. 11066/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a Pla d’ocupació, paper del SOIB i
criminalització dels aturats.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9911/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa al
desenvolupament de la distribució de gas natural.

Per defensar la primera Proposició no de llei RGE núm.
9911/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al
desenvolupament de la distribució de gas natural, intervé l’Hble.
Diputat Óscar Fidalgo, per un temps de deu minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grupo Parlamentario Popular
presenta esta iniciativa, consciente de la realidad estratégica que
supone la energía para el desarrollo socioeconómico de las Islas
Baleares, como ustedes saben y además es un debate que está en
liza obviamente ahora con el tema petrolífero, en el que desde
luego no voy a entrar. Como ustedes saben, el gas natural, que
es el objeto de esta proposición no de ley, es un 30% más barato
que otros combustibles, además como saben es menos
contaminante, emite un 30% menos de dióxido de carbono a la
atmósfera. Y además es competitivo para nuestras empresas,
porque obviamente tiene un menor coste para las mismas y para
los particulares también.

Pero nos encontramos con un problema en el desarrollo de
las infraestructuras de distribución de gas a nivel de las Islas
Baleares. Como ustedes saben, están programados los
gaseoductos principales y secundarios en el Plan director
sectorial de energía, pero cuando estos gaseoductos llegan a las
poblaciones, lógicamente no llegan a entrar en el casco urbano
y ese pequeño tramo que dista entre el final del gaseoducto y el
inicio del caso urbano del municipio en cuestión, normalmente
es rústico y debe tramitarse como interés general. Esta
circunstancia atrasa de media unos dos años, como mínimo, la
implantación de la llegada del combustible a las poblaciones y
a los núcleos de población. Es por ello que la lógica entiende
que no se pueda parar un proceso porque una pequeña parte del
mismo no estaba en el Plan director sectorial y no puede
declararse de utilidad pública.

También se ha previsto para agilizar la implantación del gas
en las poblaciones que mientras no llega el gaseoducto, se
puedan alimentar con depósitos provisionales de gas natural,
para acabar obviamente siendo alimentados por los gaseoductos
que se irán instalando en las diferentes poblaciones. De esta
manera se produce otro efecto que es el aumento de la demanda
y la justificación económica, mucho más fácil para las
infraestructuras de conexión que deben salir del presupuesto del
ministerio.

Además, se incluye la posibilidad que en instalaciones
existentes se puedan autorizar puntos de carga de vehículos, que
como ustedes saben, a día de hoy es una tecnología posible y
disponible para la mayoría de vehículos de gasolina a nivel de
Europa. El transporte pesado de hecho, alimentado por gas
natural, está siendo una de las tecnologías que ha entrado con
más fuerza en nuestra comunidad autónoma. Empresas privadas
ya se están adaptando y están adaptando los autocares para
funcionar por ejemplo con gas en sistema dual-fuel y con
grandes ahorros para las mismas. En nuestra opinión también
debemos facilitar las infraestructuras para la carga de este
combustible y lo mismo ocurre en el sector náutico. También
tenemos que recordar que el puerto de Palma a nivel europeo es
un puerto a gasificar y existirán, y es otro debate, ayudas
económicas para ello desde la Unión Europea.

En linea con lo que acabamos de exponer, nosotros
proponemos que el Parlamento de las Islas Baleares inste al
Gobierno de las Islas Baleares a adoptar las medidas oportunas,
a fin de poner fin a la precaria situación en la que se encuentra
la distribución de gas natural en las Islas Baleares y, a tal objeto,
que se impulse con celeridad la instalación de los gaseoductos
de competencia autonómica, las obras e instalaciones necesarias
para el suministro del gas natural, tanto en los núcleos urbanos,
como a otros usuarios, incluyendo las instalaciones de
suministro a vehículos, al objeto de que las redes de distribución
puedan desarrollarse de manera rápida y adecuada.
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Yo creo que es una iniciativa razonable, pienso y creo que
soy optimista al decirlo, que todos los grupos parlamentarios
estaremos de acuerdo en que el desarrollo de estas
infraestructuras será beneficioso tanto para los consumidores
como para el medio ambiente en esta comunidad autónoma,
creemos que el gas natural tiene que ser una alternativa posible
para los ciudadanos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
Y en ese sentido desde el Grupo Socialista, y quería hacer
expresamente referencia a ellos, han presentado una enmienda
a esta iniciativa diciendo lo siguiente, el contenido de la
iniciativa que es una enmienda de adición dice y propone el Sr.
Marc Pons que “ante la precaria situación en la que se encuentra
la gasificación de la isla de Menorca, el Parlamento de las Islas
Baleares insta al Gobierno de las Islas Baleares a exigir ante el
Gobierno del Estado, la incorporación a la planificación estatal
vigente de la conexión mediante el gaseoducto submarino entre
las islas de Mallorca y Menorca, con la finalidad de que la
mencionada conexión quede integrada, al igual que el resto de
infraestructuras gasistas de las Islas Baleares, en el conjunto del
sistema gasista español”.

Yo quisiera hacer varias referencias para centrar el debate,
Sr. Pons, y para que el portavoz del Grupo MÉS también tenga
la oportunidad de intervenir y de expresar lo que a su juicio
convenga. En primer lugar me gustaría decirle que la
infraestructura de conexión gasística con Menorca ya está
contemplada en la planificación estatal 2012-2020. En segundo
lugar me gustaría añadirle, por eso le propongo una transacción,
en primer lugar dos circunstancias que creo que son
fundamentales. La primera es, y nosotros le propondríamos la
siguiente redacción: el Gobierno de las Islas Baleares inste al
Gobierno del Estado a variar la categoría de la infraestructura
del gaseoducto entre Mallorca y Menorca de la B actual a la
categoría A, que como ustedes saben es de mayor prioridad.
Además, en adición a esto, añadir un segundo punto para que a
partir de ahora se incluyan en la siguiente proposición no de ley
y para la isla de Menorca, que se dote a Menorca de las
infraestructuras de distribución de gas licuado suficientes al
objeto de iniciar cuanto antes la gasificación y la conducción del
gas natural licuado en la isla de Menorca.

Creo que los extremos y los argumentos de la proposición
han quedado suficientemente claros y los someto a su
consideración para que de manera generosa nos aporten su
punto de vista y en su caso, si lo estiman conveniente, la
aprobación de lo que acabo de disponer.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fidalgo. Per defensar l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Marc Pons, per
un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vagi per endavant el suport
del Grup Socialista a aquesta proposició no de llei que presenta
avui el Partit Popular en matèria de desenvolupament de la
distribució del gas natural. Ens sumam a aquesta idea de petició
d’avançar la xarxa de transport primari en els trams de Son
Reus-Alcúdia i l’altre de Cas Tresorer-Manacor-Felanitx, ens

sumam a aquesta crida d’afavorir tot allò que sigui
desplegament i, per tant, resoldre problemes administratius que
suposen demores.

Els faria una petició i la faig in voce, la importància que
l’execució d’aquests projectes vagin acompanyats sempre d’una
voluntat d’asseure’s amb els veïns afectats, perquè hi pugui
haver la millor capacitat d’adaptar damunt el terreny el que són
infraestructures bàsiques fonamentals i que són compartides.
Per tant, en aquest sentit insistim, per part del Grup Socialista
hi donarem suport. No vull repetir les bondats que representa la
substitució del gas com a combustible que, tot i no ser la solució
ni el paradigma a la resolució dels problemes energètics, sí que
representa una passa cap endavant en la reducció d’emissions de
CO2 i molt més a espais, a Mallorca en tenim alguns encara,
centrals que consumeixen carbó i per tant, sabem allò que açò
representa. Són passes cap endavant, estan molt bé. Està molt bé
que a més arribi a cada porta de cada veïnat dels nuclis urbans,
fantàstic, l’hem defensada sempre. Tindran el nostre suport.

Nosaltres volem fer una reflexió més i és que aquest
problema no es troba només a l’illa de Mallorca per allò que
representa la necessitat d’agilitar alguns projectes que ja s’han
planificat. Si ens miram el conjunt de les Illes Balears, hi ha
alguns espais, l’illa de Menorca en concret, on encara està molt
enfora de plantejar-se el problema que en aquests moments
vostès plantegen per a la part del llevant de Mallorca. I en
aquest sentit feim una proposta, una proposta que ja hem duit
aquí en algun moment i que ha estat rebutjada per part del Partit
Popular, ho vull recordar, l’he tornat transcriure en forma
d’esmena i que deia: senyors del Govern central i del Govern
autonòmic, sabem la realitat quina és, Eivissa i Mallorca tenen
gasoducte i els arriba. La planificació de Menorca està recollida,
però no està calendaritzada, ni hi ha recursos per fer-ho, el
nivell B representa açò i, per tant, que passi ara a la categoria A
ha d’implicar dotació econòmica i calendari, és una passa
important, la valoram i la consideram molt bé. 

I el Partit Popular encara en fa una segona in voce i que acab
de conèixer ara mateix, l’explicava el Sr. Fidalgo i per tant, (...),
mentre no es produeixi açò, facem una cosa que vagi a través de
transport per vaixell, entenc jo, que arribi el gas liquat en
dipòsits perquè açò pugui afavorir el desplegament. Jo açò ho
compartesc, però permeti’m que li conti la història. Pacte de
progrés primer, Sr. Antich, Sr. Perche, director general
d’Energia, va deixar concurs públic per fer el desplegament a
l’illa de Menorca, la primera de totes les Balears per aquest
sistema. El concurs estava licitat, s’havien presentat les ofertes,
hi va haver un canvi de govern. Va arribar el president Matas en
aquell moment i el president Matas es va carregar el procés. Hi
havia el Sr. Cardona de conseller d’Indústria i Energia, el Sr.
Cardona va dir que de cap de les maneres aquest model, va dir
que no volia aquest model, que la solució era el gasoducte. Van
començar el gasoducte per Eivissa, va arribar fins a Mallorca,
a Menorca no el tenim ni planificat, categoria B vol dir sense
data, sense recursos econòmics; i ara el Partit popular ens
proposa allò que nosaltres fa dotze anys defensàvem.
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No li vull dir que no, Sr. Fidalgo, si el Partit Popular es
compromet a defensar açò i treballar-ho, jo no li vull dir que no.
Per tant, a bote pronto davant d’aquesta proposta jo li he de dir,
animaré els meus companys perquè votem que sí. Però vull que
siguem conscients de quina és la història, eh?, haurem perdut
dotze anys i ara tornam començar per allò que el Partit Popular
del Sr. Matas va dir que no volia, després de quatre anys de
feina que havia deixat ja tot embastat, de fet ja hi havia
l’adjudicació a una empresa gasística del nord d’Espanya, del
País Basc, que donava resposta a aquesta qüestió. Es va
desmantellar tot, es va rompre, no va ser possible. 

Acceptarem la proposta, volem que els ciutadans de
Menorca, sigui a través de gasoducte o a través de transport per
vaixell, tenguin l’opció de tenir gas ciutat, gas natural en els
seus habitatges com la resta de ciutadans de Mallorca i
d’Eivissa, ja que aquest és un bon plantejament. Però siguem
conscients del que açò representa, el missatge que donam als
ciutadans, dotze anys després tornam fer la proposta que es va
dir que no es volia i que, per tant, s’ha perdut tot aquest termini.
Insistim, en qualsevol cas, agraïm el canvi de plantejament
perquè fins ara era un no al gasoducte sense cap alternativa. Hi
ha una proposta ara del Partit Popular, nosaltres l’acceptarem.
I el que sí que demanaríem és que no tornem estar dotze anys
més per després dir que la millor opció és el gasoducte.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Pons. En torn de fixació de posició per part del
Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Miquel Àngel Mas,
a qui vull donar la benvinguda en aquesta comissió, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia i gràcies per la benvinguda. Jo ahir vespre vaig
llegir això i vaig pensar que evidentment havia de votar que sí,
no hi ha altra... Després vaig pensar i per què es fa això? És allò
que no acab d’entendre. Jo no tenc experiència parlamentària i
hi ha moltes coses que em xoquen. Que el Parlament insti a
dotar les mesures oportunes al Govern..., jo deia per què no ho
han demanat al Govern. No sé com funciona això, supòs que
vosaltres teniu molt bona relació amb el Govern. No acab
d’entendre la necessitat de fer això, evidentment jo hi estic a
favor, però no entenc aquesta retòrica, al cap i a la fi és que
l’oposició demani i l’altra que ho demaneu vosaltres. No ho sé,
evidentment votaré a favor. 

És una cosa que em xoca, com d’altres. Per exemple, l’altre
dia en el Parlament aquestes preguntes que es fan a l’inici em
xoquen moltíssim, aquestes preguntes que es fan i que es
contesten. Clar, jo vinc de fora i qued bastant astorat, i la gent
que va venir l’altre dia em deia, “això és molt avorrit, Miquel”.
Es fan preguntes i tal, ja sé que això va sortir el temps del pacte
de progrés, però jo crec que hi ha coses que s’haurien de
modificar, perquè que el partit que governa faci preguntes al
Govern i estiguin molt contents i tots ens felicitem, al final són
dues hores de recursos ciutadans que pagam entre tots. Ho dic
perquè va dir un soci meu i se’n va anar flipant en colors, dient
què feis aquí? Tothom mirant WhatsApp i els mòbils, i al meu
sogre de 75 anys no li he pogut explicar. Jo com que no tenc

experiència parlamentària ..., vaig llegir això i vaig dir,
òbviament he d’estar a favor, però em deman per què?, perquè
adoptar les mesures oportunes, clar, el Govern ho ha de fer
d’ofici i si vosaltres teniu l’oportunitat de parlar amb el
conseller, digau-li que ho faci d’ofici, que ho faci aviat i
intentem economitzar els recursos dels ciutadans.

Òbviament votaré a favor i si hi ha aquesta esmena de
Menorca, tant de bo que arribi a Menorca el gasoducte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Mas. Ara entenc que no fa falta aturar deu
minuts per arribar a acords, perquè sembla que n’hi ha. Per tant,
s’entén que... -sí, ara li donaré la paraula Sr. Fidalgo-, entenc
que el text queda com vostès han dit, amb la seva esmena
transaccionada.

Per tant, ara té cinc minuts per aclarir la proposta i si ens pot
fer arribar una còpia a la Mesa, millor. Gràcies.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Quería sumarme a la
bienvenida al Sr. Mas. Y comenzar haciendo un breve
paréntesis, si me lo permite la presidencia, explicándole que
efectivamente, el Grupo Parlamentario Popular hace uso del
mismo Reglamento que aprobó el pasado ejecutivo en la
cuestión parlamentaria, con la diferencia de que antes varios
grupos parlamentarios preguntaban al Gobierno, formando parte
del Gobierno y ahora lo hace uno solo. Es decir, es la misma
situación, pero obviamente con una distribución de escaños
distinta. Oiga, plantear una reforma del Reglamento en este
sentido, es un debate que usted puede plantear siendo diputado
y parlamentario.

En otro orden de cosas yo le explico. Mi grupo
parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular y el Partido
Popular, presenta esta iniciativa precisamente para obtener el
refrendo político necesario para dotar este acuerdo, que yo creo
que vamos a tener la oportunidad de votarlo entre todos y que
sea una certidumbre cuanto antes, de la legitimidad suficiente
para que estemos todos de acuerdo en ello y luego no entremos
en discusiones estériles. Es decir, es un punto de partida
político, que es lo que hacemos en el Parlamento: política. Es un
punto de partida político entre todos los grupos parlamentarios
para llevar una iniciativa de carácter técnico en la que todos
estamos de acuerdo para que salga adelante y trasladarlo de esta
forma al Gobierno, porque le recuerdo que el legislativo y el
ejecutivo son poderes separados, entonces nosotros le
trasladamos como Parlamento, en esta ocasión al Gobierno de
las Islas Baleares y a su órgano competente, para que actúe de
la forma en que nosotros le solicitamos en la proposición no de
ley que hemos tenido la oportunidad de debatir hoy aquí.
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Si le parece bien a la presidencia, yo le podría pasar el texto
manuscrito, lo digo por no expresarlo de forma oral ahora
mismo e incurrir en algún tipo de error que luego quede grabado
y no sea en los términos que consideren ustedes oportuno. Si
quieren puedo leer lo que yo he tenido oportunidad de trasladar
antes a esta comisión, y que han presentado su punto de acuerdo
a favor tanto el Grupo Socialista como MÉS, que era, en primer
lugar..., cambiar esta frase de...; hablo de la iniciativa
presentada como esmena d’addició por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, y leo literalmente: “Davant la
precària situació en què es troba la gasificació a l’illa de
Menorca, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a exigir la connexió mitjançant gasoducte
submarí entre les illes de Mallorca i Menorca amb la finalitat
que l’esmentada connexió quedi integrada, al igual que la
resta d’infraestructures gasistes de les Illes Balears, al conjunt
del sistema gasista espanyol”. 

La primera adición sería: “Igualmente insta al cambio de
categoría en la planificación estatal del gasoducto Mallorca-
Menorca de la actual B a la clasificación A lo antes posible”. Y
un tercer punto que diga: “...y que a partir de ahora se incluya
igualmente la dotación para la isla de Menorca de las
infraestructuras necesarias para la distribución del gas natural
licuado al objeto de iniciar cuanto antes la gasificación y
conducción del gas natural licuado en la isla de Menorca”. Yo
esto se lo voy a pasar en forma escrita en cuanto tenga la
oportunidad de transcribirlo ahora mismo.

Muchas gracias, Sra. Presidenta, y gracias por el apoyo a los
grupos parlamentarios.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fidalgo, per tant entenem que es pot aprovar per
assentiment aquesta proposició no de llei, i estam d’enhorabona
tots. Gràcies.

Perdó. Sí, ens ho donarà per escrit, sí.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 9911/13.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11044/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la
reforma del sector elèctric.

Per a la defensa de la segona proposició no de llei, RGE
núm. 11044/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig a la reforma del sector elèctric, intervé l’Hble.
Diputat Sr. Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
duim també avui una proposta en matèria energètica que pretén
sobretot fer una reflexió sobre el camí i la direcció amb què el
Govern de l’Estat espanyol està afrontant el model energètic i
les conseqüències que està tenint en aquests moments sobre la
ciutadania.

Hi havia, hi ha i hi havia moltes opcions diferents per poder
abordar una necessària reforma del sector energètic.
Malauradament, però, creim que el Govern de l’Estat ha elegit
la pitjor de les possibles, i ha destapat en certa manera la caixa
dels trons, que fa que amb aquesta reforma energètica no hi hagi
ningú, absolutament ningú, que hagi acabat no tan sols donant-
hi suport sinó que hi hagi donat un mínim de vistiplau. 

Les conseqüències són moltes, d’aquesta reforma energètica,
i em vull centrar d’una manera especial sobre el Reial Decret
Llei 9/2013, que va ser a partir d’aquest reial decret d’on surt la
proposició no de llei que debatem avui, un reial decret llei que
s’aprovava el juliol del 2013, que presentàvem nosaltres la
proposta tot just a principis d’octubre i que debatem avui, fruit
també d’aquesta demora parlamentària, que amb poca ajuda
poder fer entendre als ciutadans l’actualitat d’alguns debats. 

Però està en vigor aquest reial decret llei, i les conseqüències
que té han estat i són coincidents, insistim; des de moltes
perspectives ho tenen algunes qüestions que crec que són
significatives. La primera és un increment directe del preu, del
cost energètic, i per tant del preu de la llum, a què els ciutadans
de l’Estat espanyol han de fer front com a conseqüència de
l’aprovació d’aquesta reforma energètica, i que els experts
calculen que en els pròxims anys suposarà un increment del
voltant del 45% del cost que s’està pagant en aquests moments,
i que vull recordar en aquests moments que Espanya és, després
d’Irlanda i de Xipre, el tercer país on més car pagar el cost de la
llum. Per tant hi haurà una tendència a la llarga d’anar encarint
el preu de la llum.

Açò té dues conseqüències directes: la primera, damunt de
les famílies, perquè els representa una major capacitat d’estalvi,
una menor capacitat d’estalvi, perdó, i per tant majors dificultats
per al consum, han de destinar més recursos a una despesa de
costos fixos com és el preu de la llum, i per tant açò té una
incidència sobre la nostra economia, per una banda; i la segona
és que també representa un càstig al teixit productiu en la
mesura en què s’incrementen les despeses fixes, açò és el preu
de la llum, i per tant perden competitivitat les nostres empreses,
i d’una manera especial la nostra petita i mitjana empresa. Aquí
hi ha una conseqüència clara. 

La segona és que aquesta reforma del sector energètic també
representa el desmantellament d’un sector tecnològic, dels pocs
que teníem que eren punters a nivell del món, que era la
fabricació de tot el que representen els sistemes de producció
d’energies renovables que s’havia anat produint al llarg de tota
una sèrie d’anys, fruit de les primes que havien anant
augmentant i que havien dinamitzat un sector que ens feia
referents a nivell global i que de sobte aquest sector tecnològic
queda romput a nivell de l’Estat espanyol. També hi ha a la
vegada una penalització sobre aquestes renovables que també
representa una frenada en sec en l’avanç que havíem fet quant
a la millora ambiental, l’increment d’aquestes produccions
d’energies renovables queda ara de sobte bloquejat fruit
d’aquesta reforma energètica. 
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I ha també dues qüestions que no són intranscendents, que
tenen una transcendència molt important, i una d’elles és la
pèrdua de credibilitat de l’Estat espanyol a ulls dels inversors
estrangers, en el moment en què es rompen les condicions de
primes que fins ara s’atorgaven, de forma retroactiva, cap
enrere, on totes aquelles inversions que s’havien produït a partir
de compromisos publicats al BOE ara queden romputs, i per tant
no seran d’obligat compliment per part de l’Estat. Açò genera
directament una manca de credibilitat del mateix govern
espanyol, però també una manca de seguretat jurídica claríssima
en el moment en què de manera retroactiva es diu que es
canvien les regles de joc que s’havien acordat entre l’Estat i les
empreses. 

Tanta és la magnitud d’aquesta manca de seguretat jurídica
que hi ha hagut tres comunitats autònomes que han presentat
recurs d’inconstitucionalitat a aquest Reial Decret Llei 9/2013,
les comunitats autònomes de Navarra, Múrcia i Extremadura,
que si no ho record malament a més a més estan governades pel
mateix Part i t  Popular ,  han presentat  recurs
d’inconstitucionalitat; i també ho ha fet el Grup Socialista en el
Congrés dels Diputats, que amb argumentacions similars a les
de Navarra, a les Múrcia i a les d’Extremadura, d’aquestes
comunitats autònomes, presentava també recurs
d’inconstitucionalitat. En què es basava aquest recurs
d’inconstitucionalitat? D’una banda, en la retroactivitat del nou
règim retributiu, que vulnera aquest principi constitucional de
seguretat jurídica; en el fet que la retroactivitat del nou règim
retributiu de les fonts d’energies renovables, suprimint les
primes, vulnera el principi constitucional de la irretroactivitat de
les disposicions restrictives dels drets individuals; el tercer punt
és el fet que el nou règim retributiu de l’activitat de producció
d’energies renovables vulnera el principi constitucional de
reserva de llei en tant que la llibertat d’empresa de l’economia
de mercat, una economia de mercat, queda afectada quan se li
canvien les regles del joc d’una manera unilateral; i també es
vulneren els requisits exigits a l’article 86.1 de la Constitució
per dictar decrets llei en el moment en què s’estableix que seran
posteriors reglaments els que acabaran determinant quin ha de
ser el règim econòmic administratiu de les instalAlacions
d’energies renovables, cosa que hauria de ser obligatòriament
una llei i no un reial decret llei que ho fa.

Tot açò ha duit al fet que el sector energètic, els ciutadans,
les comunitats autònomes i les forces polítiques s’hagin alçat en
armes per aquesta reforma energètica, i que demanin des de la
seva retirada immediata a plantejar, com deia abans, recursos
d’inconstitucionalitat.

Què vam fer nosaltres, des del Grup Socialista de les Illes
Balears, en aquell moment? En aquell moment vam demanar,
primer de tot, que el Parlament es manifestàs i rebutjàs la
reforma del sector elèctric que havia aprovat recentment l’Estat
espanyol, i que reafirmam, evidentment. El segon és que
demanàvem al conseller d’Economia que, davant una llei que té
una incidència tan clara sobre el consum i sobre el nostre teixit
productiu, hi hagués la capacitat del conseller, que prengués la
iniciativa a nivell de l’Estat espanyol, que demanàs la
convocatòria d’una reunió de consellers en matèria d’indústria
i energia per plantejar aquesta qüestió i per veure com de
manera conjunta, les comunitats autònomes amb l’Estat, érem
capaços de reconduir aquests recursos que en aquests moments
hi ha damunt la taula. I a la vegada també, i aquesta ha estat una

reclamació que hem anat fent moltes vegades en aquesta casa,
el fet que en paralAlel el Govern, el conseller d’Economia i per
tant el Govern de les Illes Balears, plantegés en el si d’aquesta
mesa sectorial en matèria energètica l’aprovació d’un règim
especial per a les Illes Balears en matèria energètica que donàs
resposta a les exigències i les demandes que tant ciutadania com
empresariat tenen, i que en matèria energètica han tingut
l’oportunitat de debatre prou vegades.

En qualsevol cas, insistim, estam preocupats, estam veient
cada dia les conseqüències que està tenint aquesta reforma del
sector energètic; estam veien una actitud del Govern que no ens
agrada, el ministre Soria ahir mateix feia callar al president
Bauzá en el tema de les prospeccions petrolíferes, pos aquest
exemple, però que no és aquesta l’actitud que hauria de tenir un
govern de l’Estat, i en aquest sentit creim que des d’aquí hi
hauria d’haver un plantejament conjunt, treballat, que fes veure
a l’Estat que aquesta no és la millor via, i que les reflexions que
fan des de Navarra, des d’Extremadura i des de Múrcia són
encertades i val la pena tenir-les en compte.

Moltes gràcies.

(El Sr. President pren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. I ara, per al torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari MÉS, té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Mas, com vostè sap, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Per començar, també disculpau, perquè no conec encara
prou la tècnica i ho vaig fer ahir vespre, i les esmenes va acabar
ahir, el migdia, m’han dit, en tot cas faré una esmena in voce i,
si va bé, bé, i, si no, no.

Primer de tot, (...) la paradoxa en què ens trobam, la
paradoxa d’així com funcionen els mercats; és a dir, a un
mercat, quan, bé, som davant una greu crisi, que no és la greu
que hem tengut mai, una crisi econòmica enorme, però es
produeix la paradoxa que, malgrat aquesta crisi econòmica, el
preu de l’electricitat ha pujat crec que un 70% i un 90% per a
les indústries, una animalada.

Quan hi ha una crisi la gent consumeix manco i aleshores
baixen els preus i quan tothom vol molt una cosa, quan hi ha un
bum econòmic tothom demana més aquella cosa i puja molt el
preu, però aquí trobam la paradoxa que hi ha una crisi, però
brutal, com mai no hem viscut cap de nosaltres aquí, almanco
jo tenc 47 anys i no ho he viscut mai, i els preus han pujat una
animalada.
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El mercat, clar, ens trobam davant un sector molt específic
on el mercat no és lliure, ningú no inverteix en generació
d’electricitat si no té assegurat que el Govern li compri la tarifa,
un mínim, que li torni la reinversió que ha fet, són reinversions
molt grosses i llavors la gent diu, bé, jo aquí inverteix però el
Govern m’ha d’assegurar aquest retorn. No.

I el que ha passat a Espanya és que hi ha hagut, els darrers
deu anys, una sobreinversió en generació d’electricitat. Hi ha un
índex que és la visió del PIB amb la capacitat de producció: a
l’any 2000, Alemanya tenia un índex del 52; França, del 68, és
a dir, el PIB amb la capacitat de producció; Gran Bretanya, 48,
i Espanya, 61. El 2011, Alemanya, 55; França, 66; Gran
Bretanya, 49, i Espanya, 85. En deu anys Espanya està molt per
damunt de la seva capacitat, aquest índex que serveix Eurostat
per mesurar la capacitat de producció elèctrica. I tot així, la de
França, que és d’un 66, és l’energia més barata d’Europa.

O sigui, tenim una paradoxa, tenim un mercat que no és
lliure i Espanya ha invertit moltíssim els darrers deu anys, ha
invertit en energies renovables, en generació d’energies
renovables, però també en hidroelèctriques; també ha invertit en
gas. I com s’explica tot això?

Anem a mirar, per a nosaltres té una explicació i és el que
ajuda a entendre tot el que passat, i és que si miram el consell
d’administració de les grans empreses elèctriques, veurem com
a Gas Natural hi ha Felipe González i Narcís Serra; a Endesa hi
ha Aznar, Elena Salgado, Martín Villa i Roca, Miquel Roca; a
Iberdrola, el Sr. Acebes; a Enel, Pedro Solbes; a Red Eléctrica,
Boyer i no sé qui més; a Acciona, Carmen Becerril, el Sr. Javier
Solana..., tothom, eh!, tothom és allà, tothom és allà, i no he
estat exhaustiu. Què vol dir això? Que hi ha una ..., és a dir, les
empreses elèctriques acaben controlant els ressorts del poder de
l’Estat, acaben controlant els ressorts del poder de l’Estat, i això
fa que la inversió i assegurar la inversió de la tarifa no vagi en
funció de l’interès comú, sinó en funció d’altres interessos que
hem de tallar. I són d’aquestes coses que crec que entre tots,
perquè ja, veus, jo he citat aquí gent des del PP, gent del PSOE,
gent de..., fins i tot en Miquel Roca, vull dir que hi ha gent de
per tot; és un sistema que hem de canviar, senyors, això no pot
ser! No pot ser de cap de les maneres que al final tot s’acabi
mesclant i tenguem avui en dia una electricitat caríssima,
pensionistes de 500 euros pagant 250 euros, 250 euros, no us
diré el nom, 250 euros de llum, -són dos mesos, eh!-, però és
igual, se’n van 125 euros. Com pot pagar una vídua que cobra
500 euros això.

Però, i a les empreses, sabeu el que suposa a l’empresa
augmentar un 90% el preu de l’electricitat, el que ha suposat
això de pèrdua de competitivitat internacional, d’empreses que
exporten? Podem fer moltes comissions i tal i no sé què, però si
no aturam d’arrel aquest problema, si no som capaços de
distingir l’interès públic del que puguin ser altres interessos,
anam malament; el que no té cap lògica és que havent-hi una
crisi econòmica l’únic que fem és que es dispari la tarifa. Quina
lògica té de mercat? No en té cap ni una.

Els que fem feina a l’àmbit privat, veim que això no
funciona així, aquí hi ha qualque cosa que distorsiona. I després
tu mires els consells d’administració i dius, bé, i com és això?
Com és això que en el consell d’administració hi és tothom, a
més amb un sous molt alts, per fer no sé què? Bé, jo crec que de
moment, perdonau, (...) I m’agradaria, faria una esmena in voce,
que fos aprovada pel PP i que fos aprovada pel PSOE i que
digui: escoltau -perdonau que no l’hagi preparada, o sigui,
improvisant- “El Parlament de les Illes Balears insta les Corts
Generals per tal de promoure una legislació que separi de forma
clara i nítida el règim de compatibilitats d’exrepresentants
públics dins consells d’administracions d’empreses elèctriques
o constructores”, perquè Acciona, per exemple, té molta
inversió en energies renovables.

Jo, perdonau, això jo crec que és el punt del problema,
parlem d’això, tota la resta són flors i violes. No es pot fer?

(Se senten veus de fons inintelAligibles)

No és tècnicament correcte? Clar, jo no, no. D’acord.

Idò nosaltres votaríem a favor si s’introduïa aquesta esmena,
perquè crec que això és sobre el que hem de reflexionar perquè
les nostres empreses puguin ser competitives i perquè el ciutadà
acabi pagant un preu, com paguen a França, un preu no
excessivament car de l’electricitat.

Això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Me gustaría recordarle que en el caso de
las enmiendas in voce para ser aprobadas debería en primer
lugar aceptarlas el grupo que propone la proposición no de ley
en los términos en los que se está discutiendo ésta y luego,
obviamente, requeriría el voto de la mayoría, pero la condición
sine qua non para que entre a votación es que el grupo que la
propone vote a favor de incluirla. Gracias, por lo tanto, Sr.
Mas.

Per part ara del Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Sr. Jaime Fernández, com vostè sap, per deu minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, desde
el Grupo Parlamentario Popular consideramos la energía
eléctrica, como siempre hemos proclamado, como un elemento
estratégico y básico para personas, empresas y para todo el
tejido productivo en general, es decir, un elemento necesario
para todo el conjunto que conformamos el país. Los costes de la
energía son unos de los inputs prioritarios para el desarrollo
social y económico de la sociedad, algo que nos obliga a los que
ostentamos cargos públicos a buscar planes, estrategias y
acuerdos que aboguen para que la gestión de la energía sea
ejecutada de manera inteligente y óptima buscando el desarrollo
del país y, sobre todo en estos tiempos, buscando el beneficio de
los ciudadanos.
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Actualmente en España poseemos un sistema eléctrico
complejo, muy complejo, que requiere que de forma
contundente el Gobierno de España le aplique las reformas
necesarias para que éstas repercutan claramente en una
reducción del coste de factura a toda la sociedad y a todas las
empresas. España necesita un sistema eléctrico viable que de el
servicio de presente y futuro que necesita la sociedad y que no
abuse de los clientes de la energía.

Antes de pasar a exponer el posicionamiento del grupo al
que represento ante esta proposición no de ley, me gustaría
indicar que el contenido del debate expuesto por el Sr. Pons se
estructura en torno al Decreto Ley 9/2013, sobre la reforma del
sector eléctrico. No obstante, durante el proceso de trámite en
este parlamento de esta proposición no de ley se publicó el
pasado 27 de diciembre de 2013 la Ley 24/2013, sobre el
sistema eléctrico, ley que repercute sobre el posicionamiento en
este debate y que modifica algunos o la mayoría de los términos
expuestos por el Sr. Pons. Y después de esta aclaración pasaré
a explicar el posicionamiento de mi grupo así como a valorar las
diferentes propuestas de las distintas instituciones en tema
energético, así como las planeadas en esta proposición no de
ley.

Respecto a las acciones del Gobierno de España queremos
dejar constancia en este parlamento que consideramos que al
sistema eléctrico de España se le han de realizar aun más
reformas, reformas que persigan un objetivo claro, el objetivo
de reducir de forma rápida los costes de la energía a todos los
ciudadanos y empresas de nuestro país. Casos como el del
pasado mes de diciembre donde la subasta de la energía que
realiza de forma regular el operador del mercado eléctrico que
fija los precios de la energía para los siguientes meses y que
cerró con un aumento de la misma de un 14% es algo
inadmisible, una subida del 14% en la facturación eléctrica
afectaría de forma nefasta a la sociedad y a todo el tejido
empresarial y productivo. Por ello, respecto a este caso sí hemos
de valorar de forma positiva la rápida intervención del Gobierno
de España, del ministro y del secretario de estado de la Energía
anulando la subasta y analizando la causa de esta subida
repentina.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que los
factores que afectan a la factura de la electricidad se han de
revisar, se ha de estudiar y se ha buscar la forma de abaratar los
costes energéticos y sobre todo reducir la presión fiscal incluida
en el recibo sobre el cliente.

Sobre la Ley 24/2013, del sector eléctrico, indicarle que me
he de oponer de forma contundente a afirmaciones como las
expuestas en el contenido de esta PNL que indican que la
situación de las Islas Baleares empeora debido a la reforma
energética planteada desde el Gobierno de España, ya que es
una afirmación completamente falsa y que sólo persigue su
rédito político. 

Esto, Sr. Pons, es absolutamente falso, pero para ponerle al
día le recordaré el posicionamiento del Govern de les Illes
Balears ante la reforma del sistema eléctrico nacional así como
las diferentes iniciativas ya en marcha.

El gobierno autonómico a través de la Conselleria de
Economía y Competitividad y de la Dirección General de
Industria y Energía se ha posicionado siempre a favor del
régimen especial en energía renovable para nuestras islas, a
favor del autoconsumo y a favor de interconectar nuestras islas
al sistema eléctrico peninsular. Estas actuaciones..., siempre se
ha insistido tanto públicamente como dentro de este parlamento
en las diferentes intervenciones del conseller Joaquín García, así
como en las siguientes iniciativas puestas en marcha por el
Govern de les Illes Balears, iniciativas como el anuncio del
consejero de Economía y Competitividad de estar ultimando la
negociación del desarrollo de un régimen especial en energía
renovable para nuestras islas, como ya queda demostrado en la
publicación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, sobre el
sector eléctrico.

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
peninsular o, entre otros, por dar dos datos más, el concurso de
instalación de energía solar fotovoltaica en trece institutos de
enseñanza secundaria en el edificio público de la Conselleria de
Economía y Competitividad para autoconsumo u otra de
autoconsumo como es el concurso de ayuda pública para la
instalación de energía solar fotovoltaica en los centros de
infantil i primaria de nuestras islas.

Creemos que hay un claro 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 creemos que
ya ha quedado demostrado en las diferentes intervenciones del
conseller en este parlamento.

Por último y destacando el plan de energía renovable
presentado por el Govern de les Illes Balears el pasado mes de
diciembre que representa el punto de partida para una
implantación real de la energía renovable en nuestras islas, una
acción que consideramos pendiente históricamente por todos los
anteriores gobiernos autonómicos, un plan de energía renovable
abierto a la participación de todos los agentes del sector.

Ante todo esto desde el Grupo Parlamentario Popular
debemos valorar de forma muy positiva estas iniciativas del
Govern de les Illes Balears destacando el Plan de implantación
de energía renovable, así como los más de 1.000 millones de
euros en inversión de infraestructuras eléctricas que han
negociado y que permitirán que las Islas Baleares,
especialmente las islas menores, gocen de la calidad de
suministro que requieren sus ciudadanos y tejido empresarial.
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También desde el Grupo Parlamentario Popular hemos de
valorar de forma positiva la rápida intervención del ministro de
Industria y Energía en la repentina subida del coste de la
energía, evitando una subida del 14% en la factura de la
electricidad el pasado mes de enero. No obstante, nos
mostramos a la espera de la nueva regulación que presentará el
Gobierno de España para futuras subastas de electricidad del
operador del mercado eléctrico que confiamos que repercuta de
forma positiva sobre el cliente de la energía y consiga evitar
amagos de subida como el del pasado mes de diciembre.

Por todo esto, respecto a los tres puntos que presenta su
proposición no de ley, indicarle que votaremos en contra a los
dos primeros puntos, ya que consideramos que tanto en
inversión eléctricas y al abrirse el desarrollo del régimen
especial en energía renovable las Islas Baleares salen
beneficiadas. Respecto al último punto indicarle que votaremos
a favor ya que como ya está más que anunciado por parte del
Govern de les Illes Balears confiamos en que nuestras islas
tendrán ese régimen especial en renovables y consideramos que
al votar a favor de este punto estaremos avalando la gestión del
Govern de les Illes Balears ante el Gobierno de España.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fernández. Supòs que vol fer ús de la paraula
el grup proposant..., idò, Sr. Marc Pons, té vostè cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Partim d’una premissa, si
s’incrementa el preu de la llum i, per tant, és més cara per als
ciutadans de les Balears, hi sortim guanyant o hi sortim
perdent?, faig aquesta pregunta. Si coincidim que l’increment
del preu de la llum tindrà una repercussió damunt els ciutadans
i també damunt de les nostres empreses, de les Illes Balears, no
és gens descabellat dir que la reforma del sector energètic a
nosaltres ens va malament.

Des que es va publicar “La subida de la luz será del 45%
para los hogares que dejen el bono social”, “La prensa de
Estados Unidos augura una desobediencia civil en masa contra
la reforma energética de Soria”, “la reforma energética...”,
premsa, eh?, “La reforma energètica, el mayor escándalo de la
democracia española”, no vull ser alarmista, “El Gobierno
aprobará una tasa castigo a la energía solar”, “Las
fotovoltaicas avisan que la tasa del Gobierno las condena a la
insolvencia”, “Luz entre tinieblas, no es normal que el sector
eléctrico se espere con temor la lotería regulatoria del Consejo
de Ministros”, açò és el que ha generat el ministre Soria. Em
sembla perfecte que vostès el vulguin defensar, però hi ha coses
que cauen pel seu propi pes i voler-nos fer veure que aquesta
reforma del sector energètic serà bona per a les Illes Balears
quan representa increments del cost de la llum que reconeix el
mateix govern, a mi em sap molt de greu, no ho podem
compartir de cap de les maneres.

Què ens diuen a més a més des del Partit Popular?, des del
Partit Popular ens diuen “home, fixau-vos si no vos feim les
coses bé que estam impulsant instalAlacions de plaques
fotovoltaiques als instituts, a les administracions públiques... 

Miri, li cont una piulada, per tant, encara no està confirmat,
he tengut l’oportunitat de poder-me asseure amb ell, el nou reial
decret llei que ha elaborat ja el Govern de l’Estat, que penjarà
d’aquest reial decret llei 9/2013, de la reforma del sector
energètic, i que estableix ja en la lletra petita com serà el
sistema regulador, una de les condicions: parcs eòlics anteriors
a l’any 1996, que s’hagin construït anteriors a l’any 1995, ja no
tindran prima, i un es posa a mirar i cerca Balears, és que en
tenim un, l’únic, el de Menorca, es va construir l’any 1994, es
quedarà sense prima, al Consell del Menorca li representarà
140.000 euros més cada any que haurà de pagar com a
conseqüència d’aquesta nova regulació que està a punt de caure
i que vostè ens ven com la solució al problema.

Retroactivitat, inseguretat jurídica, estic posant l’exemple
d’una administració i mentre ens fan això el govern autonòmic
anima els instituts a posar plaques fotovoltaiques, amb quins
criteris?, amb quines primes?, quina seguretat tenim que d’aquí
a dos anys els..., d’aquí a dos anys ja no, d’aquí a un any el
ministre Soria no decideixi que no, que s’han acabat fins i tot les
ajudes que ell mateix va aprovar fa un any?

Això és poc seriós i, per tant, que no ho venguin com a la
solució als problemes no ho podem compartir, de cap de les
maneres no ho podem compartir i no ens sembla que sigui
encertat i volíem que com ha fet el Partit Popular
d’Extremadura, com ha fet el Partit Popular de Navarra, UPN,
o com ha fet el Partit Popular de Múrcia tinguessin l’autoritat
suficient com per dir al ministre Soria que això és infumable,
que no presentam un recurs d’inconstitucionalitat perquè ja no
hi som a temps, però que sí que almanco la rebutjam i per tant,
lamentam que no donin suport a aquests plantejaments.

I acab ja amb la reflexió que ens feia el nou diputat al qual
públicament no li havíem donat l’enhorabona per la nova
responsabilitat, estam encantats que estigui aquí i que hi sigui,
i faria en tot cas una reflexió del plantejament que m’ha semblat
molt interessant, ho dic amb tota la sinceritat, com totes les
coses açò també crec que... supera el debat energètic en si, si no
que arriba al debat de què hem de voler que facin les persones
que en un moment determinat tinguin responsabilitats
polítiques, els abandonin i decideixin reincorporar-se de nou al
mercat laboral, si aquesta és la via o no ho és. 

Jo li diré que hi ha coses que no compartesc en absolut, però
que com que tampoc no (...) en temps i forma no he tingut
l’oportunitat de poder-los... tractar amb els meus companys i
com que s’excedeix del mateix debat energètic, nosaltres no
acceptaríem en aquests moments aquesta esmena, no perquè no
hi estiguem d’acord, sinó perquè com que no la tenim...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, vagi acabant, per favor.
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EL SR. PONS I PONS:

....vaig acabant, Sr. Fidalgo, com que no la tenim ni ha entrat en
el temps que pertocava creim que pot ser element qüestió d’un
debat posterior que de ben segur podrà plantejar quan vostè
trobi oportú, però que sí crec que seria interessant.

En aquests moments l’Estat espanyol i també les Balears
necessiten un debat i un acord sobre el que han de fer les
persones que en un moment determinat deixen la política, com
els reincorporam, amb quines condicions ho han de poder fer i,
per tant, tot i compartir-ho no l’acceptarem en aquests moments
perquè no la tenim escrita ni registrada i en el moment en què
així es produeixi de ben segur que el Partit Socialista es
posicionarà en torn a aquesta qüestió.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Passam a la votació...

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, dígame.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Pedimos votación separada del punto 3.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò podríem fer la votació conjunta dels punts 1 i
2 i llavors una altra separada del 3, perfecte idò.

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
11044/13.

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

En conseqüència queden rebutjats els punts 1 i 2 de la
proposició no de llei RGE núm. 11044/13.

Ara passam a la votació del punt 3 de la Proposició no de
llei RGE núm. 11044/13.

Vots a favor? Idò, crec que hi ha... per assentiment podríem
donar per aprovat el punt 3 de la Proposició no de llei RGE
núm. 11044/13.

3) Proposició no de llei RGE núm. 11066/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa al Pla d'ocupació,
paper del SOIB i criminalització dels aturats.

Ara, per a la defensa de la tercera Proposició no de llei RGE
núm. 11066/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa
al Pla d’ocupació, paper del SOIB i criminalització dels aturats,
intervé l’Hble. Sr. Mas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies, Sr. President. Pensam que aquest... incorrecte
l’enfocament, incorrecte, el Pla anual de política d’ocupació
entenem que fa un enfocament incorrecte, ens equivocam en el
punt de vista, ens equivocam en els esforços, feim polítiques per
combatre la conseqüència i no la causa, són polítiques
palAliatives, són polítiques... jo els diria estèrils, que si oficines
de colAlocació, que si hem de sancionar, són polítiques centrades
a sancionar, però que no aborden la causa del problema.

I quin és el problema que tenim? Si miram els darrers 33
anys només a Espanya i per 11 anys ha estat per damunt del
20% d’atur, només a Espanya; Letònia hi va ser un any, el 2009,
i Grècia dos anys, els dos darrers. Un 20% d’atur és estratosfèric
a Europa, és estratosfèric, i nosaltres l’hem tengut o Espanya
l’ha tengut 11 anys. Més del 15%, més del 15% es considera
una cosa excepcional, Finlàndia perquè l’any 1991 va caure la
(...) que era el seu mercat natural va passar el 15% tres anys,
però s’ha refet i ja està en un model de creixement que no té
aquest tant per cent. França la setmana passada en tenia un
11,3% i estan escandalitzats.

Tot i això a Espanya els darrers 33 anys ha tengut un
creixement econòmic espectacular, la causa de tot això és que
tenim un model econòmic equivocat, un model econòmic que
afavoreix aquestes taxes hipertròfiques, aquestes taxes d’atur
absolutament estratosfèriques i -ho hem de dir- inacceptables,
eh?, però tenim un model econòmic que es basa en la hipertrofia
en la construcció i un model econòmic que es basa en un
turisme de masses amb molt poc valor afegit, sense dejectar el
turisme, al contrari, que és una activitat econòmica molt
interessant i per a nosaltres és una benedicció a Balears, però no
hi ha política industrial, això no passa als països del centre i del
nord d’Europa i aquí ens passa..., quan miram a Balears veim
exactament el mateix.

Si miram, si feim una anàlisi conjuntural veurem que l’any
passat teníem un 47% d’atur juvenil, just això, és a dir la meitat
dels joves aturats, just això ja de per si ja resulta d’obligatori
pensament a tothom, però és que l’any passat també Balears ha
tengut més del 20%. Els darrers vint anys hem estat quatre
vegades per sobre del 20% a Balears, quatre vegades, i l’any
passat quasi vàrem tenir un rècord turístic, l’any passat vàrem
tenir quasi 13 milions d’entrades, tot i així l’atur no ha baixat
significativament, ha baixat del 24,3 al 22,9, un 1,4%, tenint la
temporada turística més bona que hem tengut en els darrers
anys.



ECONOMIA / Núm. 42 / 6 de febrer del 2014 619

 

Però vegem una anàlisi estructural, vegem què ha passat a
Balears els darrers 20 anys. Els darrers vint anys, si miram el
85, el 85 Balears era la primera comunitat autònoma en renda
per càpita, el 2013 som la setena, estam per sota de Madrid, de
Catalunya, del País Basc, de Navarra, ... estam per sota d’Aragó,
de La Rioja, estam la setena. Mirem el creixement econòmic,
l’any 85 entraven a Balears 5 milions de turistes, 5 milions de
turistes, el 2013, 13, o sigui, hem tengut un creixement
econòmic brutal, espectacular. L’ocupació des del 95 al 2012 ha
pujat un 80%, i tot i així hem triplicat l’atur. La mitjana
assalariada el 86 estava a la mitjana d’Espanya, just a la
mitjana, avui estam la cinquena per davall, estam per sota la
mitjana assalariada a Espanya. 

Això què vol dir? La conclusió, la conclusió és que malgrat
hem tengut un creixement econòmic molt gran, hem passat de
5 milions a 13, malgrat això en termes relatius som més pobres
i més desiguals. I el pitjor és que sembla que això no ho
revertim, perquè, mirau, imagineu-vos si tot ho fiam al turisme,
si l’any passat varen entrar 13 milions, que és molt bo,
extraordinari, i només hem baixat un 1,4, feis números per
imaginar-vos quants de milions de turistes han d’entrar per
baixar l’atur de forma significativa. Un 20% és totalment
inacceptable.

Ens podem trobar en una situació on pugi l’activitat
econòmica, que cada vegada hi hagi més turistes, però cada
vegada siguem més pobres, cada vegada baixi més la renda per
càpita. Jo crec que ara és el moment de repensar això, tenim una
oportunitat, les crisis s’han de viure com una oportunitat, podem
no mirar i continuar fent (...) i fer molta activitat i tal, però jo
demanaria una planificació, que ens aturàssim, que féssim...
podem fer molts plans d’ocupació, molts plans... no sé què, però
allò que hem de fer és repensar el model econòmic, el nostre
model econòmic no pot seguir d’aquesta manera, que cada
vegada hi ha més gent o més activitat econòmica, però cada
vegada hi ha més pobres. Això... jo crec que tenim una
oportunitat única d’entre tots asseure’ns i repensar cap on volem
anar d’aquí als pròxims deu anys. Volem que els nostres fills
enginyers hagin de partir cap a Alemanya? Han d’emigrar
necessàriament? No serem prou hàbils per crear una societat,
una economia que pugui crear aquests llocs de feina?

És per això que nosaltres volem impulsar, i una de les meves
idees quan he entrat en el Parlament és fer una proposta en
positiu, fer feina en positiu per a la societat, jo en principi som
fins l’any que ve i, per tant, el meu objectiu és molt humil, però
m’interessaria molt promoure el debat, un debat sobre repensar
el model econòmic que apostàs per un turisme de més valor
afegit, un turisme que per a nosaltres és una gran benedicció, no
totes les illes el tenen, amb les mateixes condicions
geogràfiques Còrsega i Sardenya no han generat una activitat
econòmica rellevant, a Sardenya la gent ha d’emigrar al nord
d’Itàlia perquè no va bé, però a la vegada hem de fer una
decidida política industrial i no l’acabam de veure, no veim
aquestes polítiques, no veim que hi hagi un model econòmic,
qui hi pensa? He vist qualque economista que pensi en global
per al país? Heu vist reflexions? Heu vist reflexions com dir cap
on anam? Algú s’ha aturat a pensar cap on va la societat balear,
cap on va Mallorca? Hi ha un model? Hi ha... no, és que ens
interessa el model Massachussets, no?, és a dir, anam a un
model de societat del coneixement o ens interessa Las Vegas?
Què és allò que ens interessa? Cap on feim feina? Hem de

seguir així només pedalejant, pedalejant perquè cada vegada hi
ha més turistes, més turistes i cada vegada hi ha més pobres? Jo
amb tota, sense afany de protagonisme ni volem cap foto ni res,
la meva intenció és escoltar, asseure’ns, parlem seriosament,
vegem què podem fer perquè als nostres fills els deixem un
present i un futur més pròsper. 

No és acceptable que en els darrers 20 anys Balears hagi
estat quatre vegades per sobre del 20%, és pornogràfic, i això és
una qüestió de model econòmic. I jo no veig ningú, ningú que
s’aturi a pensar i reflexioni sobre aquest tema, i això pens que
és allò que a la ciutadania li interessa i que vol que facem
nosaltres, una feina de futur, perdonau, això sí que ho entendria
la ciutadania i no aquestes preguntes retòriques, el temps
WhatsApp que feim en el Parlament que no ho entén ningú, el
temps de WhatsApp i tal. Allò que hem de fer és, senyors, tenim
una situació econòmica brutal, no facem temps WhatsApp,
asseiem-nos tots, mirem com podem entre tots pactar un model
que no hagi de canviar cada quatre anys, un model que tant sigui
assumible pel PSOE com per MÉS com pel PP, que entre tots
aquest model no canviï. Igual que hauria de ser amb el model
educatiu, el model educatiu no pot ser cada quatre anys canviar.
Hi ha d’haver coses de país, coses d’Estat que les hem de
pactar, i aquest, amb un 20%, amb un 47% d’atur juvenil, és
absolutament inacceptable. És absolutament obligatori que ens
asseiem i posem seny i tota la nostra intelAligència i capacitat
política perquè això es reverteixi encara que l’any que ve no es
vegi això, encara que d’aquí a divuit anys no es vegi perquè
feim feina per al futur. Res pus.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Pilar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bé, respecte de les paraules del Sr.
Mas dir que aquest debat que ha obert sobre el model econòmic
de l’Estat em sembla molt interessant i que és veritat que sí que
és necessari i hauria de ser possible un pacte d’estat sobre el
model econòmic on s’aposti per educació, per formació, per
recerca, innovació i desenvolupament, per indústria, etc., no sols
per la construcció i pel turisme de masses que duim fent durant
tants d’anys i al final ha fracassat. Però bé, no vull entrar en
aquest debat, que malgrat ser molt interessant, no forma part de
la proposició no de llei que s’ha presentat per part del Grup
MÉS i em centraré un poc en la proposta. 
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Com ja es comenta, el Pla d’ocupació estatal, el Pla anual de
política d’ocupació, no aporta solucions a la realitat i al greu
problema que es viu tant en el país com a la comunitat
autònoma, aquí a les Illes Balears no tant, però que tenim un
gran problema quan estam per sobre del 20% de desocupats. Per
tant, per una part s’ha de dir que s’hauria de refer aquest pla
estatal d’ocupació i, per una altra part, s’ha de fer referència
també al pla d’ocupació que es redacta des de les Illes Balears,
des del Govern de les Illes Balears, un pla d’ocupació que hem
pogut veure tots els grups polítics, i els sindicats en tenim un
esborrany, que s’han duit a terme dues o tres reunions amb el
conseller d’Economia i Competitivitat, però que, bé, el mateix
pla, el mateix esborrany preveu que s’ha de fer del període 2013
a 2015. Som el febrer de 2014 i encara no hi ha hagut acord, des
dels grups polítics s’han fet aportacions, em costa que des dels
sindicats també s’han fet aportacions, però no hi ha resposta, de
moment, per part del Govern quan creim que és molt necessari
que les administracions públiques han de liderar la creació
d’ocupació.

Per tant, sembla ser que no és el camí que du a terme el
Govern de les Illes Balears quan ja fa dos mesos que es va
presentar aquest pla, quan el president del Govern també es va
comprometre a dur a terme aquest pla d’ocupació per a les Illes
Balears i encara no s’ha pogut presentar públicament. Esperam
que no tardin molt a fer-ho.

Per una altra part, també cal recordar que els recursos de
l’Estat en polítiques actives d’ocupació s’han reduït any rere
any fins que ara ens trobam amb un 60% menys de recursos per
aquest concepte en comparació amb el 2011, quan ara és més
que necessari invertir en polítiques actives d’ocupació. Vull dir
que tenim 6,5 milions d’euros menys en prestacions per a
ocupació que en el 2011.

També, i com no pot ser d’una altra manera, rebutjam
totalment la privatització dels serveis d’ocupació, consideram
que és responsabilitat dels governs prestar uns serveis per
garantir la igualtat de condicions per accedir a un treball digne.

I ja per acabar no puc deixar de parlar de la feina que han de
fer les administracions per lluitar contra l’economia submergida
i s’han de veure, s’han de prendre mesures o s’han de posar en
marxa instruments per protegir els drets dels treballadors i de les
empreses que treballen dins la legalitat i perseguir aquelles
empreses que duen a terme un tipus de contractació o
contractacions entre cometes, perquè no hi ha tal contracte
laboral, sinó que fan feina amb economia submergida. 

Per tant, rebutjam qualsevol criminalització que es faci als
treballadors que estan a l’atur i, com no pot ser d’altra manera
per tot el que he comentat, dir que aprovarem la proposició no
de llei presentada pel Grup MÉS.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. I ara, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Prohens, com vostè
sap, per deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Mas, jo celebr de veritat
el seu talant de voler arribar a acords i de voler fer un discurs en
positiu, el que passa és que la proposició de llei que avui
debatem dista molt de ser una proposició de llei en positiu o una
proposició de llei constructiva. Per tant, la postura del Grup
Popular és que estam totalment en contra del plantejament tal
com es fa en aquesta proposició no de llei.

I és que quan les coses van bé, quan les dades comencen a
ser positives n’hi ha que no poden assumir-ho, i això és una
llàstima perquè les dades no són positives per al Partit Popular
ni per al Govern, les dades són positives per als ciutadans i això,
si més no, ens hauria d’alegrar a tots perquè tots som els seus
representants.

No vull fer cap missatge triomfalista, evidentment que queda
molt per fer i que hi ha moltes persones que volen fer feina i no
en troben, però després de quatre anys aquesta comunitat
autònoma, sempre caracteritzada per ser generadora de riquesa,
després que en quatre anys triplicàs les dades de l’atur, ara que
totes les dades ens situen una altra vegada com la locomotora
d’Espanya, hi ha lloc, si més no, per a l’esperança. 

És veritat el que vostè ha dit que no pot ser que Espanya
tengui uns índex d’atur superiors al 20% i perquè això no passi
es fan les reformes que es fan perquè no es poden fer polítiques
de pegat, no es poden fer polítiques d’avui per demà, s’han de
fer reformes estructurals i amb això està tant el Govern
d’Espanya com el Govern de les Illes Balears, amb unes
reformes que facin que quan hi ha una crisi econòmica
automàticament les taxes d’atur no ens pugin per sobre del 20%.
I podem dir que per primera vegada a Espanya amb creixements
molt petits de l’1% som capaços de generar llocs de feina, això
abans no passava, Espanya, vostè ho sap perfectament,
necessitava créixer d’una manera bastant més significativa per
poder generar llocs de feina. Per tant, alguna cosa canvia.

Anem per parts al que ens diu la seva proposició no de llei.
Per començar, en el primer paràgraf vostè parla, bé vostè, és que
venia firmada pel Sr. Abril, no sé de qui ha estat l’errada, però
en qualsevol cas el Grup MÉS parla de l’INEM i jo vull suposar
que és una errada i que s’hauria de corregir perquè l’INEM ja
no existeix des de fa temps, per la qual cosa, per ser precisos ens
hauríem de referir al SEPE.

Diuen vostès que el Servei Públic d’Ocupació només
insereix un 1,5%, la realitat és que a les Illes Balears aquest
percentatge és totalment diferent. Per ser exactes hauríem de dir
que a la formació per a desocupats s’han format en el darrer any
un total de 5.500 persones, de les quals un 47% s’ha inserit amb
èxit al mercat laboral. Aquest percentatge creix respecte del
2012 que era d’un 42,18. Pel que fa als tallers d’ocupació tenim
una inserció del 46,42% i s’han format 1.023 contractes de
formació. Dins el model integrat d’orientació, el MIDI, que es
va posar en marxa l’1 d’abril de 2013 s’ha aconseguit una
inserció del 41,48%, més els processos d’acompanyament de
vulnerables que han aconseguit una inserció del 37% front el
28% del 2012. Per tant, veim com milloren tots els indicadors
i no crec que puguin parlar vostès d’aquest indicador, de l’1,5%,
que la veritat que no es correspon per a res amb la realitat. 
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Diuen també vostès que els serveis autonòmics rebran
recursos del Govern central en funció de si persegueixen i
sancionen les persones desocupades. Això és fals, és absurd i és
demagog. Un cop més, i això... encara no tenc l’honor de
conèixer-lo, però coneixent ja un poc el Sr. Abril veim que si va
ser ell que va redactar aquesta proposició no de llei, veim que
aquest punt sí que anava molt en la seva línia de cercar un titular
populista deixant en evidència una manca d’objectivitat que
caracteritza el diputat Sr. Abril. 

La nova estratègia estatal d’ocupació si bé és cert que canvia
la política de distribució de fons en cap cas ho fa d’acord a
aquesta persecució, hi ha uns fons fixos que suposen un 60% i
un 40% que va segons el compliment dels objectius
d’orientació, de formació, oportunitat per a l’ocupació, la qual
cosa significa que durant aquest 2014 se’ns avaluaran aquests
objectius pel que fa al 2013 i d’acord amb aquest rebrem fons
que suposen el 40% del total. De fet, durant el 2013, d’acord
amb la tasca que s’havia desenvolupat el 2012, la Conferència
Sectorial ens va premiar amb 1.200.000 euros extres a causa del
bon compliment d’aquests objectius. Vostès d’això en diuen
destralada, jo en dic treballar en base a objectius, ser més
eficients, més eficaços, més transparents i més responsables tant
de cara als recursos públics com de cara als serveis que oferim
als ciutadans.

Pel que fa a la persecució del frau, i estic contenta que la
representant del Partit Socialista també n’hagi fet referència
perquè jo ja em volia imaginar que allò que ens insinuaven era
que no complíssim la llei, evidentment el frau s’ha de perseguir
i evidentment l’economia submergida i els actes ilAlegals perquè
detectant aquests fets ens asseguram el bon funcionament del
sistema i la bona distribució dels recursos, però li puc assegurar
que l’únic que fa el SOIB és complir amb la legislació vigent,
concretament amb la Llei sobre infraccions i sancions a l’ordre
social, la LISOS, que als articles 24 i 25 estipula quines són les
infraccions davant el Servei Públic d’Ocupació i les sancions
corresponents. A mi m’agradaria que amb això estiguéssim tots
d’acord perquè jo crec que qualsevol servei públic allò que ha
de fer és donar compliment de la llei i, com ja els he dit, no hi
ha cap persecució especial a ningú i cap criminalització de cap
colAlectiu. 

Parla també, i ho han fet els dos portaveus que m’han
precedit, de privatització encoberta pel fet d’haver signat un
conveni de colAlaboració públicoprivada amb agències de
colAlocació, un conveni de colAlaboració que ve marcat per
l’actual conjuntura i pel fet que vostès desbordassin els serveis
d’ocupació triplicant el nombre de persones sense posar-hi
remei ni dissenyar cap alternativa innovadora per donar resposta
a una situació dramàtica. Aquestes agències, doncs,
colAlaboraran amb el servei públic de manera totalment gratuïta
per als usuaris i colAlaboraran en la seva inserció especialment
d’aquells colAlectius més vulnerables i que hi tenen més
dificultats, de manera que ens podrem beneficiar del know-how
i de l’experiència sens dubte d’èxit d’aquestes agències
privades. Es tracta, en tot cas, d’una colAlaboració puntual
mentre no es descongestioni la situació actual. Quin problema
hi veuen si és bo per als usuaris, gratuït i eficient per què també
ho han de criminalitzar i sembrar dubtes al voltant de la paraula
privatització?

Des de les Illes Balears no és que no donem importància al
Servei d’Orientació sinó que l’hem potenciat, com hem vist,
amb el MIDI, cosa, que per cert, no varen fer vostès, no varen
canviar el sistema d’atenció, i actualment tenim una satisfacció
positiva d’un 96,27% per part dels demandants i d’un 98,36%
per part dels usuaris. 

Parlen vostès també, en el seu punt tercer, del Pla anual de
política d’ocupació per al 2013, i demanen la seva retirada. Bé,
jo també vull suposar que això és una errada que va cometre el
Sr. Abril perquè tenint en compte que varen registrar aquesta
PNL el mes d’octubre, com es poden imaginar, el Pla anual de
2013 estava ja pràcticament completament executat. I ara és en
base a aquests que ens avaluaran. No sé si és una errada o que
el Sr. Abril es pensava que el mes d’octubre el ministeri encara
no sap quin pla aplicar. 

A més, el pla anual va ser presentat als agents socials i a les
comunitats autònomes i va ser aprovat amb l’objectiu de fer
unes polítiques actives més eficaces, que preparassin les
persones per al mercat laboral i incentivassin la seva
contractació perquè, jo estic d’acord, Sr. Mas, que el Servei
d’Ocupació no genera ocupació. Hem de fer una reflexió molt
més profunda en aquest sentit, però sí que hem de tenir les
persones preparades per a les necessitats del mercat laboral. A
més, els sagnants resultats de les darreres polítiques d’ocupació,
que feien més de vint anys que no es revisaven a Espanya,
mostren que varen ser del tot ineficaces, per la qual cosa es
varen retirar, com hem parlat en altres ocasions. 

Per cert, vostès que també els agrada molt al seu grup parlar
de transparència, ara des del SOIB es fa una cosa que abans no
es feia i és un seguiment dels seus resultats de manera puntual,
que ens dóna a conèixer als agents socials, patronals i sindicats,
la darrera vegada va ser el 19 de desembre, dins la comissió
executiva i el consell federal.

I al darrer punt parlen del Pla d’ocupació. Jo tenint en
compte els esdeveniments que s’han produït sobre aquest tema
des que es va registrar aquesta proposició no de llei el mes
d’octubre, els demanaria que per consideració amb el treball que
s’està fent i amb la voluntat de consens que ha manifest
personalment el conseller i en què hi estam treballant tots els
grups parlamentaris, retirin el darrer punt de la seva proposició
no de llei.

De fet, dia 20 de novembre es va reunir la mesa social
tripartida i es va presentar l’esborrany del pla a les
organitzacions sindicals i empresarials més representatives. Dia
13 de desembre es van tornar reunir perquè els agents socials hi
fessin observacions i aportacions i de la mateixa manera s’ha
procedit també a les dues reunions mantingudes per primera
vegada per treballar un pla d’ocupació amb els grups
parlamentaris. Pròximament es tornaran convocar tots els grups
per seguir avançant, ja que com hem pogut comprovar, tot i que
hi ha divergències en algun punt, sí que tenim molts de punts en
comú. I és la nostra voluntat arribar a un gran acord per
l’ocupació que crec que és el que compta.



622 ECONOMIA / Núm. 42 / 6 de febrer del 2014 

 

Vostè deia que hem de tenir un debat sobre el model
econòmic. Doncs el primer punt d’aquest pla d’ocupació que a
més, pareix ser que és el que no agrada als grups de l’esquerra,
precisament el que fa és posar de manifest que no basten
mesures d’inserció, de colAlocació, sinó que hi ha d’haver tot un
seguit de mesures reformistes, de calat, que vagin més enllà.
Això està en el punt número 1. Jo que veig que hi ha aquest
canvi de tarannà per part del Grup MÉS, li agrairia Sr. Mas que
també ho comunicàs al seu grup, que es tornin mirar el punt
número 1 del Pla d’ocupació, perquè aquí és on hi ha aquestes
mesures de calat i de transformació del model econòmic.

El Partit Popular està en la línia d’arribar a pactes, a pactes
d’estat, deia la portaveu del Grup Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Ja acab, Sr. President. Hem de recordar que el Partit Popular
va voler fer un pacte per l’educació en aquest parlament, i els
grups de l’oposició es varen aixecar. El Partit Popular va voler
fer un gran pacte per a la reducció del cost d’aquest parlament,
els grups de l’oposició ni tan sols es varen asseure a parlar. Per
tant, la voluntat d’arribar a pactes no es perdrà per part del Partit
Popular.

En resum, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició
no de llei per les raons que hem argumentat. I voldria recordar
que, tot i que vostès segueixen el seu discurs per no haver de
reconèixer que alguna cosa està fent bé aquest Govern, perquè
el mes de gener hem estat l’única comunitat autònoma on ha
baixat l’atur, en gairebé 5.000 aturats menys que fa un any,
21.365 contractacions noves, amb una caiguda de l’atur el mes
de gener que no es donava des del 97, encadenant 15 mesos
consecutius de baixada. Alguna cosa deu fer bé el Govern,
alguna cosa deuen fer bé els ciutadans, els treballadors i les
empreses, perquè negant-se a reconèixer aquest canvi de
tendència també els neguen a ells, als ciutadans i a les empreses,
el seu esforç. I també alguna cosa deu estar fent bé el SOIB que
en aquest mes de gener, en plena temporada baixa, ha registrat
270 noves ofertes de treball.

Per al Partit Popular això evidentment no és la victòria, però
és un alè per continuar treballant amb el principal objectiu
d’aquesta legislatura, que és la reducció de l’atur.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Supòs que vol fer ús de la paraula. Té
cinc minuts el grup proposant. Sr. Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Ahir quan anava cap a la ràdio, em varen dir “has d’anar a
una tertúlia de ràdio”. Jo no tenc gaire experiència o no en tenc
gens. I em diuen “parlaràs de les balances fiscals i de l’atur”. I
jo pensava, balança fiscal i atur, pensava què havia de dir sobre
l’atur o sobre les balances fiscals, o què diria una persona quan
li demanen això. Vaig anar allà, em vaig presentar a Àngela
Seguí, em vaig asseure, em varen presentar Maria José Bauzá,
crec que nom, no?, no la coneixia. Em varen servir un tassó
d’aigua i em demana Àngela Seguí “i tu, què trobes de les
balances fiscals?” Jo li vaig dir tres coses, miri, Sr. Bauzá,
Montoro i concepte de balança fiscal. Concepte de balança
fiscal, és molt important la transparència, vaig començar dient,
u, Bauzá ha fet el que tocava; dos, Montoro és molt poc seriós,
un ministre d’Economia que diu que no publicarà les balances
fiscals i al cap d’un parell de dies fa una nota de premsa dient
això, no pot ser un ministre d’Economia; i tres, vaig explicar
que les balances fiscals sobretot són molt importants per a la
nostra gent més desprotegida, perquè a l’estat del benestar,
molts de nosaltres ens podem permetre una assegurança privada
de sanitat, una escola, però l’escola pública, la sanitat pública
afecta la gent més desprotegida i hem de menester que el
finançament sigui com a mínim igual per a tot l’Estat.

Bé dit això, la Sra. Bauzá em va dir “és que vosaltres sempre
acusau el Govern o estau en contra del Govern”, i jo vaig quedar
astorat. Jo li vaig dir segurament m’he explicat malament. El
primer de tot he dit que el Sr. Bauzá havia fet el que tocava. La
primera votació que ahir vàrem fer en el Parlament va ser votar
a favor del Govern en aquell moment, les balances fiscals. Li
vaig dir que crec que vostè ha de canviar de xip i parlem en
positiu. Hi ha moltes coses que fa malament el Sr. Bauzá,
moltíssimes i ho diré. Però si ho fa bé, també ho he de dir,
perquè és el que la gent del carrer reclama. El tema de l’atur, em
varen dir..., què he de dir? És una bona notícia, ho dic perquè
ara vostè tornava fer no sé quin discurs. És una bona notícia,
però això no ha de llevar que pensem sobre quin model
econòmic tenim i si qualcú hi fa feina sobre això. No pot ser que
estiguem per damunt del 20% quatre anys seguits i siguem la
vergonya d’Europa. Jo l’altre dia que era a Àustria, parlava amb
un taxista i em mirava com dient, teniu més del 25%, pobres
desgraciats! I ell era un immigrant de l’ex-Iugoslàvia que feia
de taxista...

(Remor de veus)

Bé, d’acord, però quina política industrial té el Govern? Me
la podríeu definir? Perdonau, (...), i mirem enrere, simplement
pedalam amb la bicicleta i ja és hora d’aturar-nos. Quin model
de societat volem? Volem que els nostres fills, que tots voldríem
que fossin enginyers i informàtics, hagin d’anar-se’n a
Alemanya a fer d’enginyers? O volem fer una societat del
coneixement forta aquí? Però això implica molts d’esforços. El
més fàcil és fer, i perdonau, i no vull fer demagògia, el casino,
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eh? El difícil és crear un startup tecnològic, això implica molt
d’esforç públic i privat. I on és la política industrial? Quina
política industrial té dissenyada Balears? No n’hi ha. És
absolutament necessari que ens asseguem i pensem cap on
volem anar.

I un darrer comentari. Sra. Prohens, vós heu esmentat aquí
el Sr. David Abril. No és aquí i no em sembla correcte. En tot
cas jo li demanaria que em criticàs a mi que som aquí i don la
cara.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Mas?

Molt bé, passam a la votació de la proposició no de llei
RGE...

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Una qüestió d’ordre, per saber si es retira el darrer punt o no
referent al Pla d’ocupació.

EL SR. MAS I COLOM:

No, no.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, tal i com ha estat presentada a votació, la
Proposició no de llei RGE núm. 11066/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

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

Moltes gràcies.
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