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EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputats, si els sembla bé començarem
aquesta sessió plenària.

Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret
Llei 7/2012, de 15 de juny, de mesures urgents per a
l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, i
altres activitats (escrit RGE núm. 5667/12).

El punt únic de l’ordre del dia és el debat i votació sobre la
validació o derogació del Decret llei 7/2012, de 15 de juny, de
mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria
d’indústria i energia i altres activitats. 

Per part del Govern té la paraula el Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sr. President, senyores i senyors diputats. En moltes
ocasions les idees simples tenen l’avantatge d’articular
pensaments que assoleixen una visió clara de la realitat, tal i
com succeeix amb la idea elemental que va expressar un
conegut escriptor del segle d’or espanyol segons el qual la
multiplicació en el nombre de lleis causa més danys que
beneficis, fins i tot el gran Aristòtil advocava per un conjunt
reduït de normes.

Succeeix, senyories, que durant molt de temps hem intentat
resoldre molts dels nostres problemes mitjançant la promulgació
de noves lleis i noves normes sense adonar-nos que ens
posàvem pedres en el camí del nostre benestar comú.

Certament, senyories, una multitud de lleis fan malbé als
països, quan aquestes són moltes causen trastorns i
complexitats, fan que en algun moment qualsevol ciutadà es
sigui fora de la legalitat el que produeix menyspreu al necessari
imperi de la llei, per no esmentar confusions i pèrdues de temps
i altres recursos.

Moltes lleis acaben per confondre’s, les unes amb les altres,
permeten interpretacions clarament oposades i opinions
malicioses. La senzillesa legal ha de produir admiració i
respecte. És cert que està millor governada la societat que té
lleis fixes, tot i que aquestes siguin imperfectes, que aquelles
altres que són contínuament alterades, però potser hem arribat
a aquell punt del camí en què el treball ha de ser frenar
l’abundància de lleis i començar la simplificació d’aquelles que
hagin de romandre. Moltes de les promulgades han creat
obstacles i entrebancs en els quals tots caiem. Impedir o
dificultar la producció resulta equivalent a l’espoli dels fruits
del propi treball, menys lleis i més simples equival, en aquest
moment, a millors lleis. L’objectiu ha de ser fugir de l’equívoc,
de la incertesa, del garbull, de la foscor i de la inseguretat.

La llei és un instrument que marca els límits per on ha de
discórrer el cabdal social, no ha de tenir pretensions d’ordenació
completa de l’ordre social i de la societat, no és obra de la llei,
sinó que la llei ha d’estar al servei de la societat. Cal
racionalitzar, simplificar, ordenar l’actual normativa vigent. Per
al Partit Popular la societat és quelcom més gran i major que la
llei. 

La llei ha de declarar els límits dels drets recíprocs entre les
persones i fer que aquests siguin respectats. Amb aquest esperit
presentam aquest decret llei de mesures urgents per a l’activació
econòmica en matèria d’indústria i energia i altres activitats,
amb la intenció que els ciutadans es puguin dedicar amb més
facilitat a tot tipus d’indústria sense por ni incertesa exercint les
seves facultats amb llibertat i d’acord amb els seus interessos i
inclinacions.

D’aquesta forma la reactivació econòmica passa, avui per
avui, per la simplificació administrativa i legislativa,
simplificació que s’ha de fer de forma urgent donades les xifres
de les principals macromagnituds, que inclouen l’atur. És la
societat civil la que ha de dur la iniciativa de la innovació, la
creació d’empreses i llocs de treball augmentat així la riquesa
general.

Els governs, per la seva banda, han de construir el marc
institucional adequat amb l’aprovació de normes que redueixen
la burocràcia administrativa, que eliminen els requisits i
exigències innecessàries en la tramitació d’expedients, així com
que simplifiquen i clarifiquen el marc legal amb la consegüent
reducció de costs per suposat sense perdre cap tipus de garantia.

La societat balear és una societat de creadors i emprenedors,
tal i com acredita la nostra història. A les Illes Balears, malgrat
els problemes que representen tant la insularitat com la doble
insularitat, s’ha sabut crear un gran nombre d’indústries i
activitats que han elaborat al llarg de la nostra història productes
i serveis d’alta qualitat. 

Aquests emprenedors necessiten d’uns poders públics que
donin suport a aquestes activitats reduint els procediments
administratius necessaris i eliminant determinades traves
administratives que l’únic que fan és desincentivar aquest
esperit emprenedor tan necessari. L’emprenedor ha de trobar les
portes obertes i el camí lliure per poder crear les seves
empreses, desenvolupar les seves activitats, fabricar nous
productes i sobretot crear nous llocs de treball. 

Amb la finalitat de superar la conjuntura econòmica de la
crisi actual, senyories, la llibertat sempre ha estat el més
important instrument de creació de riquesa i benestar. On
l’administració està al servei dels ciutadans les nacions i els
països progressen.
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Així, aquest decret, entre d’altres, simplifica aspectes lligats
a les noves fonts d’energies renovables i la creació de noves
indústries basades en aquests tipus d’energia; facilita la
declaració d’utilitat pública com a part important del
desenvolupament econòmic futur al temps que facilita
l’assoliment dels objectius energètics europeus per a l’any 2020.
També simplifica la integració de noves instalAlacions en el
medi rural com a complement de les activitats agrícoles i
ramaderes i en aquest sentit la biomassa, tant d’origen agrícola
com d’origen forestal, constitueix una font d’energia
especialment adequada per al nostre petit entorn insular ja que
facilita la protecció del medi ambient amb la seva contribució
en les operacions de neteja i aprofitament de la massa forestal
i al mateix temps contribueix a la reducció d’incendis als
boscos. Es pot dir que aquest decret crea el marc normatiu que
fa possible la logística d’aquest combustible. S’ha de recordar
que es tracta d’un combustible de zero emissions de diòxid de
carboni. 

Ja hem dit que el futur d’aquesta i de qualsevol comunitat
passa per la creació de noves empreses i productes. 

En matèria d’activitats s’escurça el temps de tramitació, que
queda només en un 5% de les activitats subjectes a l’informe
municipal previ. S’ha dit així que comença a funcionar la
llicència exprés. De fet, amb la nova normativa en matèria
d’activitats s’avança en l’adaptació de la directiva europea de
serveis i es tracten els següents temes, entre d’altres: es
possibilita la legalització de les activitats públiques i privades
que actualment no compten amb llicència d’activitat, l’obtenció
prèvia del permís d’instalAlació queda circumscrit a les activitats
permanents majors, la resta únicament ha de presentar la
declaració responsable corresponent. Evidentment en passar
d’un sistema de control a un sistema de control posterior
s’incrementen les inspeccions, amb un nou sistema assumible
per part dels ajuntaments. Es millora la proporcionalitat entre
inflexions i seccions i s’aclareixen les exempcions a la pròpia
llei d’activitats, com dic, entre d’altres.

En definitiva, s’avança en una simplificació de tràmits i la
clarificació de conceptes i, per tant, s’atorga seguretat jurídica
i econòmica a l’hora de fer els necessaris càlculs propis de
l’emprenedor dels sectors d’aquest decret el que redunda en una
reducció de costos i, per tant, en un increment de l’eficiència en
la productivitat, no només de les indústries aquí tractades sinó
que de tota l’economia en el seu conjunt donada la interrelació
que existeix entre els diferents agents productors i consumidors.

Sí, senyores i senyors, la capacitat d’un país a l’hora de
facilitar l’inici de noves aventures empresarials prediu la seva
prosperitat futura de forma molt més contundent que la seva
riquesa mineral o natural o fins i tot que les pròpies
infraestructures. 

Si aquest govern sempre ha dit que la seva política
econòmica descansa sobre dos grans pilars, el control dels
comptes públics i la reforma legislativa que facilita la
recuperació, avui ens centram en aquest segon aspecte que
desitjam que tengui èxit i que es pugui millorar al llarg de la
seva tramitació. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.

Intervencions dels grups en torn a favor. El Grup
Parlamentari Popular té la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Obrir un marc d’estabilitat i de confiança per a la reactivació
econòmica, crear llocs de feina, reduir dèficit públic,
racionalitzar l’estructura i la despesa de les administracions,
manco intervencionisme, més responsabilitat individual i major
seguretat jurídica són els objectius del Govern presidit pel Sr.
Bauzá en política econòmica, uns objectius inspirats i uns
principis fonamentats en el sentit comú, objectius i principis que
comparteix el nostre grup parlamentari perquè constitueixen la
resposta necessària a l’actual crisi i per reduir el gran nombre de
persones que avui són fora del mercat laboral a Balears.

Des del primer dia que va prendre possessió l’actual govern
ha liderat totes les iniciatives per superar aquesta greu situació
de dificultats i incerteses, iniciada l’any 2007. La caiguda de
tots els indicadors econòmics no va obtenir respostes eficaces
per part dels anteriors governs i consegüentment provocà la
destrucció del teixit empresarial a Balears.

 Entre les mesures i decisions aprovades pel Govern,
dirigides cap al redreçament i la recuperació de l’activitat
econòmica, vull esmentar sis instruments que ens permeten
retornar a una economia sana i productiva. Primer, Pla de
sanejament econòmic financer per al període 2011-2013. Segon,
Llei de suport als emprenedors i a la micro, petita i mitjana
empresa de Balears. Tercer, els pressuposts de la comunitat
autònoma per al 2012 que posen ordre i normalitzen uns
comptes de 2010, prorrogats el 2011 per manca de majoria
parlamentària per aprovar-los. Quart, Pla d’equilibri econòmic
que combina encertadament les mesures d’estalvi amb les
d’impuls al creixement i l’ocupació. Cinquè, mecanisme
extraordinari per al pagament a proveïdors. I, finalment, la Llei
general turística aprovada avui matí. Totes aquestes actuacions
i iniciatives van en la mateixa direcció, afavorir el creixement
per aconseguir la recuperació i la consolidació econòmica de la
nostra comunitat.

Avui, senyores i senyors diputats, donam una passa més en
aquesta bona línia, el Ple del Parlament s’ha de pronunciar sobre
la validació o derogació del Decret llei 7/2012, aprovat pel
Consell de Govern el passat 15 de juny. Ens trobam davant un
conjunt de mesures urgents que formen part d’un pla d’ample
abast que constitueix la base de la política econòmica del
Govern. Per tant, aquest decret té un caràcter transversal ja que
afecta diferents conselleries i departaments, coordina i impulsa
actuacions conjuntes en matèria d’indústria, energia com la
producció d’energia renovable en el medi rural i la biomassa.
Uns nous criteris per a la Llei d’activitats, molt més pràctics i
més fàcils d’aplicar, i també afecta la salut pública i
contaminació acústica.
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Vull destacar i agrair la valuosa participació de totes les
direccions generals implicades així com dels tècnics en cada
especialitat i també les propostes que hem rebut d’institucions,
entitats i associacions professionals que el Govern ha consultat
durant el tràmit de redacció d’aquest decret llei. 

Aquest nou marc normatiu respon a la necessitat de reduir
burocràcia i eliminar requisits i exigències per tramitar
expedients administratius, però no suposa la pèrdua de cap
garantia que es mantenen amb uns procediments molt més àgils.
Entre les novetats que introdueix vull referir-me, en primer lloc,
a la llicència exprés que simplifica els tràmits per a l’obertura
de negocis sobre la base de la declaració responsable. A més,
inclou un apartat de solucions alternatives i un altre de
regularització de les activitats ja existents. 

En matèria d’indústria i energia el decret dóna suport a les
iniciatives per a noves fonts energètiques a Balears i aconseguir
els objectius fixats per la Unió Europea per a l’any 2020, o
sigui, promoure les energies renovables fins a un 20%, reduir
les emissions de gasos en un 20% i un 20% de consum
d’energia amb major eficiència energètica.

Pel que fa a la declaració d’utilitat pública facilita la
tramitació en energies renovables i amplia el camp d’actuació
en la millora de l’eficiència. A la vegada manté la intervenció
que tenen actualment tant els consells insulars com els
ajuntaments en el procediment. 

Vull deixar clar que en aquest moment no s’ha plantejat una
llei de renovables per a la comunitat autònoma, tot i que és la
intenció final, perquè ho farem de manera coordinada amb la
política global en aquesta matèria a tota Espanya.

En aquest capítol suposa una gran novetat la producció
d’energia renovable en el medi rural, o sigui, integrar les
explotacions agrícoles i ramaderes en les instalAlacions de
producció d’energia de tipus renovable. El camp i les finques de
Balears han de poder incorporar l’energia en el seu catàleg de
productes de manera que suposi una nova renda que aporti
ingressos i millori els resultats del sector primari. I de forma
simultània també significa una clara aposta a favor de la
biomassa, tant de la d’origen agrícola com de la d’origen
forestal, que serà potenciada a Balears a partir d’aquests
principis: protecció mediambiental amb combustible d’emissió
zero de diòxid de carboni; prevenir i evitar incendis en els
boscos; facilitar les tasques de neteja , i recuperar la tradició de
l’aprofitament dels recursos forestals, com s’havia fet durant
molts d’anys.

Aquest decret fa possible la logística del combustible amb
els gestors de la biomassa i les zones on actuar per treure
rendiment de les masses boscoses avui totalment desaprofitades.

Totes i cada una d’aquestes actuacions han estat
consensuades amb els agents i les empreses forestals de Balears
que ja ens han avançat el seu suport pel fet que fins avui ningú
no s’havia preocupat mai d’impulsar i fomentar la biomassa a
les Illes Balears. 

Aquest decret obre, per tant, noves possibilitats i dóna
resposta a una reivindicació que permet obtenir un valor
econòmic dels boscos de les Illes i millorar la renda de
nombroses finques. 

En matèria d’activitats se simplifiquen els actuals terminis
de tramitació de forma que només un 5% dels projectes quedarà
subjecte a informe municipal previ. Això no suposa
l’incompliment de la normativa, tot el contrari, es reforça el
control a posteriori, tal com determina el Reial Decret 19/2012,
de mesures urgents de liberalització del comerç, aprovat pel
Govern d’Espanya el passat 25 de maig.

Fins ara la legislació no s’adaptava a la directiva de serveis
i a la Llei d’economia sostenible. A l’espera de la definitiva Llei
d’activitats aquest decret ja s’avança amb la llicència exprés. A
partir d’ara l’obtenció de la llicència d’activitat, que tardava
entre tres i dotze mesos, serà instantània, de manera que només
s’exigeix permís previ d’instalAlació a les activitats de gran
magnitud que puguin provocar molèsties greus, impactes elevats
o qüestions de seguretat que afectin un gran nombre de
persones. En canvi, la resta d’activitats, el 95%, es podrà iniciar
i exercir amb una declaració responsable i amb la documentació
tècnica preceptiva, o sigui, mitjançant la llicència exprés. 

Vull destacar que aquest decret va més enllà que el Reial
Decret de mesures urgents de liberalització del comerç perquè
el de Balears afecta altres sectors i no únicament el sector
comercial.

Altres novetats consisteixen en la implantació de solucions
alternatives. En aquest punt s’estableix que a la normativa
d’àmbit municipal o insular que faci referència a instalAlacions
necessàries per exercir una activitat s’han de tenir en compte
altres possibles solucions tècniques. El decret recull també la
regularització d’activitats ja existents, de manera que els titulars
que no disposin de l’anomenada llicència d’activitat i que
acreditin l’exercici de l’empresa abans de l’entrada en vigor de
la Llei de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat
poden regularitzar la seva situació, disposaran d’un termini de
devuit mesos.

A dia d’avui un 60% d’activitats de Balears no disposa
encara de la corresponent llicència d’activitat, aquest decret
possibilita la legalització de totes les activitats públiques i
privades, eliminant el doble criteri de la normativa anterior, que
tan sols havia permès regularitzar els establiments turístics i
comercials. També s’ha tingut en compte que el caràcter
excessiu de les sancions provocava que fossin inaplicables, per
tant, s’introdueixen nous criteris de modulació entre infracció
i sanció.

En matèria de compra d’energia i telecomunicacions,
estableix unes normes d’unificació, farà possible els contractes
de subministrament que afectin ens públics, amb acord de
Consell de Govern. En una segona fase ja es traspassaran els
concursos a la central de compres, una iniciativa, per cert, que
també promou aquest Govern.
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En matèria mediambiental dóna facilitats per obtenir
permisos d’instalAlacions en els projectes energètics
supramunicipals i també per millorar les energies renovables,
les telecomunicacions i la distribució del gas natural. Totes
aquestes infraestructures requereixen implantar-se en més d’un
terme municipal o bé tenen una incidència que transcendeix
l’abast d’un sol municipi; per exemple, la instalAlació de xarxes
de gas dels gasoductes se simplifica escurçant els terminis, amb
una tramitació molt més senzilla.

També permet la instalAlació d’antenes de telecomunicació,
que avui provoquen greus problemes per manca de cobertura o
senyal, facilitant la seva posada en marxa, respectant sempre les
exigències i normatives, però sense posar traves. Com també
dóna molta més agilitat a la instalAlació d’equips per a energies
renovables fotovoltaiques. Amb els criteris de simplificar i
facilitar les inversions, s’han revisat i solucionat tots aquells
aspectes normatius on avui es produeix l’absurd d’una
complicada i embullada tramitació mediambiental, que acaba
bloquejant instalAlacions, moltes vegades necessàries, impedeix
la creació d’infraestructures que queden paralitzades per aquesta
lenta i rígida tramitació. 

I afegeix un nou apartat a la Llei de salut, que resol els
dubtes legals sobre quin és l’òrgan competent a l’hora de
realitzar els controls dels mercadets ambulants, amb tot allò que
afecta la seguretat alimentària. A partir d’ara, queda clar que
correspon als municipis fer aquest control del punt de venda.
Subsidiàriament o per motius d’interès públic, podrà exercir
aquestes funcions la comunitat autònoma. No obstant açò,
correspon a l’administració autonòmica exercir la potestat
sancionadora en aquesta matèria. 

Fins aquí senyores i senyors diputats, de forma molt
resumida, els principals avantatges, millores o novetats que
aporta aquest decret llei. Són mesures molt ben plantejades que
donen resposta a moltes demandes de cada un dels sectors
afectats. Una nova manera d’aplicar la normativa per facilitar la
inversió productiva i crear llocs de feina. Un conjunt
d’iniciatives que, en definitiva, obren les portes a la modernitat
i al progrés en indústria, energia, agricultura i a tot el conjunt de
l’economia d’aquestes illes. 

Com encertadament ha manifestat el vicepresident, Sr.
Aguiló, la hipertròfia de lleis, reglaments, normes, disposicions
i modificacions confon, dificulta i frena nombroses iniciatives.
El Partit Popular ofereix amb aquestes mesures urgents una
nova manera de fer les coses, aplicant criteris de seny i
racionalitat. Una altra manera basada en la simplicitat, que
suposa rebutjar l’intervencionisme, que ha estat molt perniciós
per a l’economia d’aquestes illes, que ha anestesiat, complicat
i impedit l’execució de nombrosos projectes. Màxima
transparència, control i garanties, senyores i senyors diputats...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, pregaria un poc de silenci si són tan amables.
Moltes gràcies.

Continuï Sra. Diputada.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, president. Màxima transparència, control i
garanties, senyores i senyors diputats, serem els primers en
complir la llei, però no volem enredar ni complicar i molt
manco volem afegir tràmits innecessaris. Açò no vol dir, açò no
vol dir de cap de les maneres decisions preses a les fosques, ni
vulneració de cap norma avui vigent. Totes i cadascuna de les
modificacions han estat informades i dictaminades prèviament
i vénen avalades pels serveis jurídics i tècnics de la nostra
comunitat, per tant, tota la seguretat jurídica, cap
deslegalització, ni una. I vull destacar també que es manté la
participació dels ajuntaments i dels consells insulars en els
procediments on han d’intervenir.

L’objectiu primer i darrer només és un, facilitar de manera
immediata la creació d’empreses a Balears i, per tant, llocs de
feina. En una paraula, agilitat, rapidesa i eliminar traves i
rigideses. Volem retornar a l’economia productiva i acabar amb
l’economia subvencionada, planificada i intervinguda. Creim en
la llibertat de les persones, donam suport a la iniciativa
empresarial i volem recuperar l’esperit emprenedor que tanta
riquesa i llocs de feina ha creat a Balears.

El Grup Parlamentari Popular estalona el lideratge del
Govern, a favor d’una economia sòlida, generadora de feina,
benestar i riquesa, que s’expressa amb una encertada tasca de
govern, amb decisions i instruments com aquest que avui
debatem. Validarem per tant, aquest decret llei, perquè aporta
seguretat jurídica a les Balears, perquè promou les actituds
emprenedores, perquè ajusta els controls administratius, que
seran a partir d’ara més àgils i eficaços, i, en definitiva, perquè
consolida una encertada política econòmica que ens permetrà
sortir de la crisi més reforçats i amb noves oportunitats.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Intervencions dels grups
parlamentaris en torn en contra. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Aquest document que tenc a les mans, el passat mes d’abril el
Govern del Sr. Bauzá l’aprovava, era el Pla de mesures per
afavorir el creixement econòmic. Açò és el Pla de creixement
econòmic que marcarà, segons ells ens explicaven, les pautes
que el Govern prendrà en matèria econòmica. Ho feia com és
habitual, imbuït per la retòrica a què tant ens té acostumats i que
en certa manera avui hem sentit també al vicepresident
Econòmic, la retòrica del canvi de model productiu, de la
necessitat d’assentar les bases econòmiques del futur, de pensar,
tantes vegades així ho han repetit, no en les pròximes eleccions,
sinó en les pròximes generacions. Una retòrica de frases fetes
que sonen prou bé, però que tan sols generen confiança quan no
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estan buides de contingut, quan realment van acompanyades de
fets certs, de mesures efectives que concretin de manera clara un
canvi de paradigma. Si no és així, el desànim es torna molt
major, es converteix en aquestes paraules buides, en una arma
letal i malauradament aquest sembla ser el cas.

Un Pla de creixement econòmic, aquest pla que ens ha de
portar al canvi de model que compta, segons el Govern ens
explicava, en tres grans noves lleis, la Llei de pesca, la Llei de
mines i la Llei de mesures urgents per a la reactivació
econòmica que avui tractam. De la Llei de mines i de la Llei de
pesca encara no en sabem res fins ara, tot i que coincidiran amb
mi que difícilment seran aquestes dues lleis les que establiran un
paradigma del nou model econòmic, les que ens permetran
assentar aquestes bases del futur, per molt que ho repeteixi el
Govern del Sr. Bauzá. I la tercera pota d’aquest gran Pla de
creixement econòmic, deixant de banda ja pesca i mines, és el
decret llei, i també ho llegesc textualment, del Pla de creixement
de mesures urgents de reactivació econòmica en matèria
d’indústria, energia, noves tecnologies, comerç i altres
activitats.

A l’actual decret llei, com hauran pogut comprovar, ja no fa
referència al seu títol, ni al comerç, ni fa referència tampoc a les
noves tecnologies, únicament es centra en indústria i en energia.
Han desaparegut per tant, de la reactivació econòmica, com a
principis aquests dos elements. El Sr. Bauzá possiblement haurà
trobat que amb els sectors industrials i energètics era suficient
i que bastava, per tant, per fer aquest gran canvi de model. Però
tampoc no ens hauríem d’enganar, el resultat no pot anar més
lluny de la realitat, no en trobaran de mesures estimuladores per
al nostre sector industrial. I de nou el Govern perd l’oportunitat
de dibuixar un marc legislatiu que aporti musculatura al nostre
empresariat, encara que ens ho vulguin vendre així, que
afavoreixi les possibilitats de guanyar competitivitat o d’obrir
nous mercats.

Tenim davant nosaltres un decret llei que el Govern ens l’ha
venut com l’estrella que ens guiarà cap un nou model econòmic,
així ho explica el Pla de mesures, i ara comprovam que som
davant un text legal molt magre, perquè en absolut aborda i molt
manco resolt els vertaders problemes que té la nostra indústria
o el nostre fins i tot sector energètic. I els posaré alguns
exemples: algú s’atreviria a abordar el nostre sector industrial
a la recerca de grans canvis pensant en les futures generacions,
sense fer ni un sol esment ni a la innovació, ni a la tecnologia,
ni a les estratègies d’exportació? De veritat creuen que podem
entendre el futur de la nostra indústria a deu, a vint anys vista,
sense tenir present una legislació clara que afavoreixi la
innovació, que musculi els clústers empresarials, o que pensi en
l’exportació? Idò açò és el que ens pretenen vostès vendre amb
aquest decret llei que avui debatem.

Pensen que seran capaços de canviar el nostre model
productiu, el nostre teixit industrial, reduint atur, tal com ens
explicava el Sr. Vicepresident Econòmic, i augmentant
productivitat, sense cap mesura concreta en matèria d’indústria.
Perquè no hi ha cap, no hi ha ni una sola mesura, al marge de les
explicades en matèria energètica, que vagi en el sentit de
reforçar el nostre teixit industrial, ni una! I ens diuen que aquest
decret llei ha de ser la senyera del nou model productiu.

Aquest decret llei és un conglomerat d’actuacions
inconnexes, que té per finalitat resoldre problemes puntuals que
els lobbies de pressió exigeixen al Govern i amb la pitjor
pràctica legislativa. Decideixen fer de l’excepció norma general.
Un decret llei que té més disposicions que articles, que s’ha
elaborat d’esquena a l’interès general dels sectors productius
afectats i que en cap moment ha perseguit cercar acords polítics
que ajudin a millorar i reforçar un text que havia generat prou
expectatives i que veim que ha nascut com una solució a
problemes particulars. Un decret llei allà on darrera el discurs
de la simplificació dels tràmits administratius, s’hi amaga una
legalització encoberta de negocis sense llicència i una
devaluació de la qualitat dels serveis que les futures activitats
oferiran als ciutadans i n’hem de ser conscients.

Aquest decret llei més que simplificar tràmits administratius,
més que fer-ho, el que fa és suprimir exigències normatives que
fins ara garantien qualitat i el servei de les activitats
autoritzades. Unes activitats, uns negocis que no hem d’oblidar
donen resposta a les necessitats del conjunt de la ciutadania. Si
vostè té un negoci en funcionament que no té llicència perquè
no s’adequa a la normativa, a partir d’ara ja no s’ha de
preocupar, l’administració no li obrirà un expedient disciplinari.
I en cas que ja en tengui un d’obert, açò tampoc no serà un
problema, l’únic que ha de fer és presentar una declaració
responsable, amb les interpretacions normatives que facin falta,
i l’administració li ho legalitzarà immediatament, encara que no
hagi fet cap canvi, ni hagi rectificat res. Si vostè no compleix la
normativa d’àmbit municipal, a partir d’ara tampoc no s’ha de
preocupar, pot justificar el seu incompliment com una solució
tècnica alternativa. Així ho diu l’articulat, açò sí, degudament
argumentada.

Aquests són només dos exemples d’articles pensats,
calculats i redactats amb l’ambigüitat suficient per esdevenir el
camí cap a la legalització de qualsevol infracció; articles pensats
i redactats per donar una sortida als que fan trampes amb la
legislació; articles que afavoreixen la devaluació de l’activitat,
en tant que es disminueix el nivell d’exigència i per tant de la
qualitat de l’oferta, del servei i de l’oferta. Açò sí, ens omplim
la boca dient i afirmant que volem ser una destinació turística de
qualitat, que hem de millorar el nostre producte, la nostra oferta,
guanyant valor afegit, i mentrestant el Govern es dedica a
aprovar normes que devaluen la qualitat, tant de les activitats
com dels serveis. Quina contradicció! Apostam per augmentar
la qualitat de la nostra destinació turística, mentre devaluam els
serveis i les activitats de la destinació.
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I seguim, perquè aquest decret llei permetrà obrir
establiments, encara que hi hagi parts de la pròpia activitat que
no acompleixin la normativa. Aquest decret llei impedeix als
ajuntaments ser més restrictius en les ordenances de renous que
les establerts per la llei bàsica estatal. O aquest decret llei
suprimeix l’avaluació d’impacte ambiental d’activitats que
generen un evident impacte dins els ANEI. Un cúmul de
despropòsits que continua quan veim que aquest decret llei
obliga a assumir noves competències als ajuntaments. Ens
demanam si estan pactades amb la FELIB, i estaria bé fins i tot
saber l’opinió, evidentment, de tots els membres, tal vegada fins
i tot dels de Formentera, i declara la utilitat pública l’estació de
bombeig i el colAlector d’aigües residuals de Búger. Ens
demanam el colAlector d’aigües residuals de Búger què pot
suposar a nivell de motor econòmic?

Despropòsits que continuen quan veim que aquest decret llei
deroga de forma parcial tres lleis i en modifica altres set, sense
perseguir un objectiu unificador, sinó tot just el contrari,
persegueix generar més incertesa i més confusió a una legislació
administrativa, ja de per si prou complicada.

Però açò no acaba aquí, perquè aquest decret llei obre les
portes al sòl rústic, de bat a bat, per establir-hi qualsevol
instalAlació d’energies renovables, sense encomanar-se
absolutament a ningú. Debatem un text que atorga al director
general d’Energia tota la capacitat d’autoritzar en sòl rústic,
incloses àrees protegides, qualsevol nova instalAlació d’energies
renovables per la via de la declaració d’utilitat pública, saltant-
se els ajuntaments i els consells insulars, sense tenir en compte
la seva opinió, ni què pensen ni què volen fer.

La proposta que avui debatem és la de deixar en mans del
director general l’exclusiva decisió de dir sí o no als projectes
que presenti el sector energètic, perquè li atorgam la potestat
d’ignorar la voluntat municipal i insular. I ho fan, a més, de la
forma més sibilAlina, reservant-se el Govern la capacitat de
modificar aquesta llei ignorant el Parlament; sí, ho han sentit bé,
la disposició addicional novena estableix el concepte de la
deslegalització, malgrat la Sra. Pons Fullana no l’hagi llegida i
no l’hagi trobada, però aquest decret llei estableix, i basta mirar-
se la disposició final novena, el concepte de la deslegalització;
és a dir, el Govern vol que aquest Parlament faci deixadesa de
les seves funcions i delegui al titular de la Conselleria
d’Energia, el qual per mitjà d’una ordre canviarà el contingut
d’aquest decret llei en relació a les qüestions energètiques, en
funció de la seva conveniència. 

A partir d’ara, senyores i senyors diputats, allò de què una
llei només la pot canviar una llei s’ha acabat, a partir d’ara una
llei també la pot canviar el vicepresident Econòmic, sense
encomanar-se a ningú. Aquesta és la seguretat jurídica que tant
pregonen? Açò és un vertader despropòsit! Açò és, Sr.
Vicepresident Econòmic, una vergonya, no només pel fet de fer-
ho, sinó perquè no ha tingut ni la valentia d’explicar en aquesta
cambra per què ha decidit usurpar les seves funcions per la porta
de darrera. Açò sí, mentrestant ens demana que votem un decret
llei que és inconstitucional, perquè mai, mai un decret llei no
pot establir una deslegalització. 

El Govern del Sr. Bauzá poc a poc es va traient la careta i el
que hi ha darrera fa vertaderament por; sense cap respecte per
les normes democràtiques més bàsiques, amb l’absoluta manca
de transparència, des de la supèrbia de qui es creu autoritzat a
tot, sense haver de molestar-se a donar comptes davant ningú.
Fins aquí arriba l’abús de la seva forma de legislar, fins aquí
arriba el menyspreu del Govern cap al Parlament de les Illes
Balears. I per fer-ho han elegit a més el pitjor dels camins
possibles, per solucionar la hipertròfia que ens deia fins ara el
Partit Popular, com a conseqüència de tenir tantes lleis, la seva
solució és clara 14 decret llei en un sol any, 14 decrets llei en un
any de legislatura és un vertader disbarat que ens permet
identificar un modus operandi que per damunt de tot persegueix
aglutinar al voltant dels membres de l’equip de Govern tota
capacitat de decisió respecte dels grans projectes inversors en
sòl rústic, assegurant-se i garantint-se de suprimir qualsevol
contrapès que els pugui molestar.

Així fa feina aquest Govern. I mirin que n’hi ha d’espais
d’acord possible entre les diferents formacions polítiques
d’aquesta cambra en relació a les qüestions que tractam. Els
grups de l’oposició n’estam absolutament convençuts de
l’aposta per les energies renovables, de la necessitat d’avançar
decididament per aquest camí, d’acordar estratègies que
permetin augmentar produccions i diversificar fonts. Som
perfectament conscients de la necessitat d’afavorir la
simplificació de molts tràmits administratius, d’apropar molt
més l’administració a la ciutadania. Per tant, sí, era més que
raonable la trobada de punts d’encontre que permetessin acords
legislatius en aquest camp. Però vostès ho fan de la pitjor
manera possible, després que el President anunciàs als quatre
vents el seu compromís de cercar acords, establint meses de
treball conjunt i així es comprometés davant tots els portaveus,
ja no se n’ha sabut res més, ni un sol comentari, ni un sol
contacte. Açò sí, de cop i volta ens presenten improvisadament
aquest nou decret llei que constata la vocació unilateral del
Govern per afrontar les qüestions, per devaluar activitats i
serveis mentre contamina la participació i s’atorguen poders
més propis d’altres règims. I així, impedeixen una vegada més
aconseguir qualsevol acord possible.

En són conscients, senyores i senyors diputats, que legislen
per deixar tot sol, per atorgar tota la capacitat de decisió al
conseller de torn davant els grans lobbies econòmics? Sabem
que amb aquest decret llei perfeccionen el model del Sr. Matas,
atorgant d’aquesta manera cobertura legal a decisions
transcendentals que prendran dins un quarto fosc, sense tenir en
compte res més que els seus propis interessos, mentre s’ignora
la voluntat dels ajuntaments i dels consells insulars,
menyspreant fins i tot l’interès general. I tot, i açò crec que ja és
el més lamentable, amb la complicitat d’uns presidents insulars
que per manca de convicció o determinació veuen, immòbils,
com es debilita i es menysprea les institucions per ells
representades. 
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Fins aquí arriba aquest decret llei de mesures urgents per a
l’activació econòmica en matèria d’indústria, energia i altres
activitats. El que havia de ser la senyera del creixement
econòmic ha esdevingut un bunyol legislatiu, redactat amb
presses, per donar resposta a problemes puntals i que denota la
manca de visió en el llarg termini i la nulAla voluntat de liderar
des de l’acord per part del Govern. El discurs del canvi de
model productiu, de la necessitat d’assentar les bases
econòmiques del futur, de pensar no en les pròximes eleccions,
sinó en les pròximes generacions, s’ha convertit en l’embolcall
d’una gran mentida, la mentida que persegueix, des del discurs
de les grans fites, atorgar-se tot el poder per decidir, en funció
del seu propi interès, mentre menysprea el Parlament, els
ajuntaments, els consells i tota la societat de les Balears. 

I davant d’aquests posicionaments, senyores i senyors del
Partit Popular, hi trobaran sempre l’oposició del Grup
Socialista.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, aquest decret llei
té una gran novetat i és que davant el discurs que havia fet fins
ara el Govern, a la fi en aquest decret llei se reconeix la greu
situació econòmica que patim. Davant del discurs de què ho fan
tant bé i de què totes les mesures que s’implanten van en la línia
del bon camí, i que es crearà ocupació i que es crearà riquesa,
aquest decret llei reconeix el desastre que tenim en aquests
moments. 

L’exposició de motius és, per tant, on hi ha la gran novetat
d’aquest decret llei, on diu que la destrucció d’ocupació és
notòria i on diu que la xifra de persones a l’atur del quart
trimestre del 2011 a les Illes Balears arriba a 146.500, la qual
cosa representa un augment del 13,95% en relació al quart
trimestre del 2010, i del 33,7% sobre el tercer trimestre del
2011. Tot un període que correspon al seu Govern, per cert.
Però no acaba aquí, segueix, llavors diu: “Pel que fa a l’evolució
del total d’empreses a les Illes Balears, també ha estat negativa,
així, mentre que a l’any 2009 es computaven 91.826 empreses,
a l’any 2011 n’hi havia 87.461, és a dir, una reducció del
4,75%.” I continua llavors amb la caiguda del 50% d’empreses
corresponents a persones físiques. Aquesta és la gran novetat,
com deia, d’aquest decret llei, a la fi el Govern reconeix que
durant el seu mandat, durant aquest any que duen, aquestes són
les xifres que corresponen al que passa en aquests moments.

Hem escoltat atentament el seu discurs i la impressió que
m’ha donat és que el seu discurs estava preparat abans del Reial
Decret Llei que se va aprovar en el Consell de Ministres i que
es va publicar en el BOE de dissabte passat, el seu discurs
estava preparat abans d’aquestes mesures que el Govern del Sr.
Rajoy ha duit a terme i que tant de mal faran a la nostra
economia.

Li vull recordar, Sr. Aguiló, que el seu discurs sobre els
efectes anestesiants, crec que era exactament aquesta la paraula
que vostè utilitzava, que provocarien a la nostra economia
pujades d’imposts. M’agradaria saber quina és la seva opinió
sobre la pujada de l’IVA. Avui debatem un decret llei que jo li
deman, creu realment que crearà llocs de feina i empreses amb
la situació que tenim, amb tot allò que s’està duent a terme, amb
totes aquelles mesures? Creu realment que això servirà per a
qualque cosa aquest decret llei? Crec que el debat que hauríem
de fer no és aquest decret llei, és un altre i que ara veurem si
demà el seu grup a la Junta de Portaveus acceptarà que es dugui
aquest debat en el Parlament, el que de veritat interessa als
ciutadans i ciutadanes i als empresaris i a la petita i mitjana
empresa de les Illes Balears.

Perquè el que tenim en aquests moments és un decret llei
que regularitza activitats que actualment funcionen però que no
tenen llicència, lleva tot un seguit d’avaluacions d’impacte
ambiental que ara s’han de fer, posa més pressió damunt el sòl
rústic, facilitats per als grans establiments comercials i
introdueix el tema de la biomassa. Poqueta cosa més, vull
pensar que aquesta no és realment la normativa que vostès volen
que es dugui a terme per impulsar la nostra economia, vull
pensar que no és això perquè realment crec que aquest decret
llei servirà de ben poc.

Vostè en el seu discurs inicial ha dit que necessitam manco
lleis i més simples, que la multiplicació de lleis causa un gran
dany. Bé, jo la veritat és que la hipertròfia de lleis que vostès
denuncien no sé quina és, però aquí duim el decret llei número
7 corresponent al 2012, 7 en un any, i un altre que va ser aprovat
en el Consell de Govern, divendres passat, ja en duim 8, i un
altre que s’anuncia per a divendres que ve, ja en duim 9. I si
comptam els de l’any passat, la veritat és que vostès són a punt
de fer un rècord de decrets llei mal d’igualar. I llavors ens diuen
que hi ha hipertròfia de lleis i ens diuen que vostès volen la
simplificació; que, per cert, la simplificació no és absència de
llei.

Vostès, la desregularització que fan té un nom, que és el que
se’n diu anarcocapitalisme, ...

(Remor de veus)

... anarcocapitalisme. Perquè el que vostès fan és un campi
qui pugui, fa un moment avui de matí, ho hem aprovat amb la
Llei de turisme, un campi qui pugui.

I l’interès general? Es té en compte a qualque moment
l’interès general? Jo tenc la impressió que no, que amb aquestes
normatives no es té en compte per a res l’interès general. 
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Perquè vostès fan el discurs de què no hi ha d’haver
intervencionisme, que no hi ha d’haver lleis, però realment amb
la situació que tenim, precisament les lleis i normes que fan
vostès enfonsen encara més l’economia. No ho dic jo, avui
mateix, PIMECO feia, o ahir, feia una nota de premsa en què
parlava que les mesures del Sr. Rajoy, més les mesures que du
el Govern del Sr. Bauzá, faran que tanquin mil comerços a les
Illes Balears, mil comerços, mil! Una mitjana de dues, tres,
quatre persones a cada comerç, comptin vostès quants de llocs
de feina es destruiran, amb les seves mesures, no ho dic jo, ho
diu la Patronal de la Petita i Mitjana Empresa, amb les seves
mesures i les del Govern del Partit Popular a Madrid. I som
davant un sector estratègic, que crea llocs de feina tot l’any, que
distribueix riquesa i mil comerços donen lloc a 40.000 persones,
que ajuden a la cohesió social, que els comerços de barriada,
que els comerços de poble, que les petites botigues són claus per
a la cohesió social i del territori! Bé, doncs, la veritat és que no
estan massa contents d’aquest Govern, i ho diuen ells. 

El President de PIMECO diu textualment: “en su discurso,
habitualmente engañoso sobre comercio interior, el
vicepresidente Económico, -va dirigit a vostè-, suele afirmar
para gran sorpresa de la patronal, que el Govern ha
desarrollado un diálogo permanente con todo el sector
comercial. Si no fuese tan preocupante resultaria casi cómico
que el ejecutivo balear, más indeferente a la realidad
comercial de las islas de los últimos 30 años, alardee de una
capacidad de diálogo que jamás ha ofrecido al pequeño
comerciante. Por el contrario, el pequeño comercio, el
comercio propio de estas islas, se enfrenta a una doble crisis,
a consecuencia de la caída del consumo y de un Govern que
parece interesado en la supervivencia de los grandes
operadores del centro de Palma que pretenden apoderarse de
todo el mercado. Si esto no cambia, nos avecinamos a lo que
en la práctica supondrá la desaparición del comercio
minorista de Baleares, tal y como lo conocemos. Posibilidad
que, visto lo visto, tal vez guste en los pasillos del Consolat.”

No ho deim nosaltres, ho diu el sector i, per cert, aquest
article estava fet abans de divendres passat, no vull pensar el
que deuen dir ara després d’allò de divendres passat, amb totes
les mesures que s’han afegit per part del Sr. Rajoy en relació al
petit comerç. El 98% del nostre teixit comercial és petita i
mitjana empresa, el 98% del teixit comercial de les Illes
Balears, d’aquesta terra, és petita i mitjana empresa, no pareix
que el Govern, per descomptat el de Madrid, però també el
d’aquí, ho tengui molt present.

Perquè, a més, vostè se’n va a Madrid, al Consell de Política
Fiscal i Financera i ja li va bé el 0,7% de dèficit del 2013. Què
ens du? Quines conseqüències ens du? Per què no diu quines
conseqüències ens du el dèficit del 0,7% per al 2013? Ho hauria
d’explicar, hauria d’explicar què significa això? Quants retalls
hi haurà més? Quantes empreses tancaran? Quantes coses no es
podran fer? Quants serveis públics es deixaran de fer? Ho hauria
d’explicar. I tanmateix el Fons Monetari Internacional diu que
Espanya no podrà complir l’objectiu de dèficit. Encara el
president d’Extremadura té un poquet de seny i diu, escoltin,
hauríem de tenir un aterratge més suau, crec que és el del seu
partit el president d’Extremadura, no vaig equivocat, hauríem de
tenir un aterratge més suau, no podem assumir el 0,7%. Vostès
no, ben feliços, amb la bandera, el 0,7%? Idò el 0,7! Va, "pa"
chulos nosotros! Doncs haurien d’explicar als ciutadans què

significa això, perquè evidentment aquest decret llei no aturarà
res de tot això, res de res! La meva companya Joana Lluïsa
Mascaró, que, com saben, és menorquina, em deia: fum de
formatjada! Sra. Assumpció, és fum de formatjada aquest decret
llei.

Tornen parlar d’emprenedors. Incentivam els emprenedors
passant del 18% d’IVA al 21? O del 8 al 21%, perquè també
llavors ha estat la sorpresa totes les qüestions que passaven del
8 al 21. Això sí, l’IVA turístic segueix sent reduït. La seva
promesa era del 4%, ha passat al 10%, un 150% d’engany! Del
4% que vostès proposaven i duen en el seu programa electoral,
al 10% que és al final. Un 150% d’engany en relació a l’IVA
turístic.

I dels emprenedors, per favor, no parlem només dels que
comencen nous, parlem sobretot dels que hi ha ara, és que el que
hem de salvar són les empreses que tenim en funcionament;
tenguem en compte d’una vegada per totes a l’hora de legislar
per als emprenedors la gent que ara ja funciona, les empreses
que actualment funcionen, que sembla que tot els va bé i que no
necessiten res, deixem de parlar, per tant, només dels nous.

On és l’aposta per la innovació, la recerca i el
desenvolupament en aquest decret, ni a la resta d’actuacions del
Govern? On és l’aposta per la innovació i el desenvolupament?
Al contrari, les inversions que el Govern de l’Estat
obligatòriament per l’Estatut d’Autonomia ha de fer en
innovació i desenvolupament no ens les paguen. I a aquest
Govern pareix que ni li va ni li ve, no passa res; Madrid
incompleix, deixa de fer totes les inversions que ha de fer en
innovació, en medi ambient, en turisme, en infraestructures i no
passa res. Per cert, no han aturat l’AVE cap a Extremadura, ni
l’AVE cap a Galícia, que jo sàpiga, no l’han aturat. I encara
qualcú del Govern espanyol encara té idees de dur corredors
centrals. Per l’amor de Déu! Per l’amor de Déu! Aquesta és la
realitat del Govern del Partit Popular.

Per cert, parlem un poquet d’indústria, ja que és un decret
llei de mesures per activar l’activitat econòmica en matèria
d’indústria, no ho diu l’exposició de motius. La producció
industrial a les Illes Balears el mes de maig, l’interanual, havia
caigut un 7,4%. Realment és necessari reactivar la indústria a
les Illes Balears, un 7,4% l’interanual, de maig de l’any passat,
quan varen entrar vostès, a maig d’enguany, baixada del 7,4%,
corresponent al moment en què han governat vostès. Només en
els 5 primers mesos de 2012, baixada del 5,7% de la producció
industrial, en tots els sectors industrials. Tots els sectors
industrials de Balears baixen, tots, tots, els de producció de béns
de consum, l’energètic, tots baixen!

En definitiva, Sr. Aguiló, crec que a la seva política no
només falta consens, no només falta diàleg, insistim, no ho deim
nosaltres, ho diuen les patronals, i és veritablement preocupant
el que ens trobam, perquè jo dic que el 2012 ho estam passant
malament, però el 2013, amb les mesures d’aquí, més les que ha
aprovat el Sr. Rajoy, encara anirem pitjor.

Moltes gràcies.



1942 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 45 / 17 de juliol del 2012 

 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. I ara les intervencions dels torns de
rèplica dels grups que hagin intervingut a favor. Per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula la diputada Assumpció
Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Els dos
grups parlamentaris de l’oposició tenien avui, de fet encara la
tenen, una magnífica oportunitat per demostrar que estan
disposats a actuar a favor d’aquesta comunitat i en benefici de
la reactivació econòmica. Però en les seves intervencions que
acabam d’escoltar, han deixat clar que pretenen continuar en les
velles receptes que van incrementar en 43.000 el nombre de
persones a l’atur a Balears, durant el mandat d’aquell perjudicial
Govern del pacte. De 28.472 aturats vam passar a 71.494, un
magnífic resultat!

Viuen ancorats en el passat, de fet, he llegit avui matí que el
PSOE demana la compareixença del president, Sr. Bauzá; em
sorprèn, perquè els qui haurien de donar la cara i comparèixer
són els qui, amb el seu mal govern, ens han conduït on som
avui...

(Remor de veus i alguns aplaudiments) 

..., sí, senyores i senyors diputats de l’oposició.

Però no es preocupin, el Partit Popular no defuig les seves
responsabilitats com fan vostès i estam governant. Sembla que
vostès no siguin conscients del gran moment de dificultat que
patim. Senyors del PSOE i del PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, a nosaltres ens han elegit i som aquí per
solucionar problemes, no per crear-ne de nous! No per crear-ne
de nous...

(Continua la remor de veus)

I em creguin, en tot el que han dit està clar que només
pretenen confondre i desviar l’atenció, però no es fruit de la
demagògia, de la ignorància, que es pot corregir, sinó de la
demagògia i de la mala intenció, perquè demagògia i doble
intenció n’hi ha quan rallen de decisions sense cap tipus de
transparència, a les fosques i dins un quarto obscur; açò seran
vostès que actuaven així, amagats, ocults i enfora de tot el
control democràtic.

(Alguns aplaudiments)

Miri, Sr. Pons, em cregui que no li volia dir, però és que
arriba un punt que consider que ja no es pot arribar a més,
lliçons poques després d’haver deixat el Consell de Menorca
asfixiat, amb incompliment de convenis; amb proveïdors que
feien cua a la porta per cobrar. Quan els seus companys de partit
ni l’han volgut a Menorca, ha de venir aquí ara a explicar-nos
com hem de resoldre l’economia a Balears?

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

No podem afirmar gratuïtament que aquest decret llei és una
norma buida de contingut quan dóna resposta a un conjunt
d’actuacions necessàries per a la reactivació econòmica
d’aquestes illes. No vegin fantasmes on no n’hi ha, perquè avui
no s’obre cap porta a la deslegalització, el contrari, a la màxima
transparència, amb plenes garanties i amb un respecte
escrupolós al que mana l’ordenament jurídic. Açò sí, aquest
govern ho farà d’una manera totalment diferent del que vostès
van dirigir, el govern del Partit Popular facilita, incentiva i
promou les inversions productives, vostès les aturaven, les
paralitzaven, i finalment, promotors i emprenedors, farts i
avorrits, se n’anaven, i així ens ha anat, així ens ha anat.

Senzillament perquè aquí no hi havia seguretat jurídica, no
hi havia ni rei ni roc, contínuament canviaven les regles del joc,
ningú no sabia a què atenir-se, era un autèntic jeroglífic, i el més
greu, ocultaven i incomplien les sentències que no els eren
favorables, amb total manca de respecte a l’administració de
justícia.

(Remor de veus)

Els ciutadans d’aquestes illes han volgut un canvi per acabar
amb les polítiques de subvencions o la mala cultura de la
subvenció pública, que res té a veure amb l’esperit creador i
emprenedor que nosaltres incentivam. Aquí hem patit un
intervencionisme asfixiant de l’administració: inspeccions,
controls, plans sectorials, de manera que ningú no volia venir a
invertir aquí, i els mateixos empresaris de Balears se sentien
menyspreats i desmotivats. El resultat ha estat la destrucció de
la indústria, l’activitat comercial i la manca d’inversions; a
Menorca, per exemple, no van deixar construir les bodegues de
Torralbenc, a Alaior, una inversió de 7 milions d’euros; van
impedir, de manera premeditada, qualsevol projecte de camp de
golf amb l’excusa del PTI i van aturar també instalAlacions
nàutiques, com la projectada a Cala en Bosch, en el terme de
Ciutadella.

Les coses han canviat i canviaran més amb aquest bon decret
llei que ara validarem. Tenim un govern que fa feina i que
governa, però que, a més, dóna facilitats, escolta, ajuda i
empeny a favor de la iniciativa privada, que sempre ha estat
capdavantera. Sense empresaris i emprenedors no hi haurà
indústria, no hi haurà comerç i no hi haurà fàbriques ni
empreses turístiques. En lloc de donar suport a aquest bon
conjunt de mesures, es dediquen a criticar sense base ni
fonament, intentant desacreditar figures com la llicència exprés,
afirmant que no s’exigirà als empresaris el compliment dels
criteris mínims que marca la llei. És fals, rotundament fals, i no
és seriós ni rigorós enganar d’aquesta manera; es mantindran les
garanties i s’aplicarà la llei, però el procediment serà un altre,
molt més fàcil i ràpid.

I clar que sí, aquest decret permetrà legalitzar negocis fins
avui sense llicència; o vostès pretenen que continuïn tota la vida
així, sense poder ser legalitzats? Crec que s’han guanyat una
oportunitat. En canvi vostès continuen instalAlats en no a tot per
sistema, que tant ha perjudicat aquestes illes; segueixen amb la
crítica demagògica, el rebuig i cap voluntat per valorar tots els
aspectes positius i beneficiosos que porta aquest decret llei.
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Nosaltres, els diputats del Grup Popular, el votarem a favor
ben conscients que respon a una magnífica acció de govern i
perquè resoldrà molts problemes que avui tenim a Balears,
problemes que exigeixen solucions i alternatives, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Pons, per favor.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, ja acab.

... que aporta aquest govern i continuarem per aquest camí,
ho donin per segur. Vostès, en canvi, com que són el gran
problema d’aquesta comunitat, és ben ver que mai no podran ser
la solució.

I una darrera qüestió, Sr. Pons, no hi ha acord perquè vostè
manipula i menteix.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Marc Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. La Sra. Pons Fullana ens diu que no
estam disposats a treballar a favor d’aquesta comunitat
autònoma, ésser portaveu fa, del Grup Socialista, n’estic
convençut que el PSM, deu fer com a dos mesos que està
esperant la telefonada, perquè així es va comprometre el
president per parlar i tractar aquest decret llei, ...

(Alguns aplaudiments)

... i no ha tingut ni la delicadesa de poder-ho fer. I ara ens
venen a culpar a nosaltres?

(Remor de veus)

Convoquen els mitjans de comunicació, ens convoquen al
Consolat de la Mar, hem de cercar un gran acord; el
vicepresident Econòmic, que, per cert, ni hi és, sí, sí us
telefonarem immediatament, no passeu cap pena. I on són, on
són Sra. Pons Fullana?

(Remor de veus)

Açò sí, sempre els queda allò que la culpa és del que hi
havia abans, ...

(Remor de veus)

I ja ha passat un any, efectivament, Sr. Camps, ja ha passat
un any, facem un poc de repàs.

L’atur, el mes de juliol de l’any passat aquí estava a un
menys 3%, un menys 3%, estàvem creant llocs de feina; ha
passat un any, mira que l’herència hauria d’haver estat seguir
reduint atur, amb un any se’n van al 8%, tenim un 8% més
d’aturats ara que fa un any.

(Remor de veus)

Manipulació, Sra. Pons Fullana? Açò són dades.

(Remor de veus i algunes rialles)

La temporada turística, la temporada de l’estiu passat, així
ho van qualificar els empresaris, va ser realment bona. La de
l’hivern no va anar gens malament; la d’aquest hivern,
governant vostès, ha estat pèssima, a Balears. I si vol, parlam de
Menorca i si vol parlam de Menorca, perquè mentre, i el tenim
aquí, és aquí el senyor diputat, mentre, i estarà bé que ho
puguem comentar, en açò no hi ha cap inconvenient, mentre,
quan va arribar al Govern del Consell de Menorca hi havia un
menys 2% d’atur interanual, un menys 2%, en aquests moments
governen amb un 16% més d’atur, amb una temporada turística
d’hivern pèssima.

Les pitjors comunicacions que hem tingut mai, i açò és culpa
de l’herència rebuda? Açò és culpa de la seva incapacitat i així
ho hem de dir.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

La Sra. Pons Fullana ens ralla de seguretat jurídica, perfecte!
I ens diu que, home, fixau-vos si hi ha seguretat jurídica que no
és cert que es deslegisli res; i jo li dic, Sra. Pons Fullana: agafi
el decret llei, disposició final novena, el títol, deslegislació, i
diu: “Les normes procedimentals que conté l’article 3 d’aquest
decret llei es poden modificar per mitjà d’una ordre de la
persona titular de la conselleria competent en matèria
d’energia.”

(Remor de veus i petita cridòria)

I ara anam a l’article 3, què diu l’article 3? I l’article 3 diu:
“Procediment per a la declaració d’utilitat pública”, i marca les
condicions. Aquest parlament acordarà les condicions que s’han
d’exigir per a la declaració d’utilitat pública i demà, el
vicepresident Econòmic, assegut en el seu despatx, amb llum o
sense, però sense gens de transparència, farà una ordre i
canviarà les condicions de la declaració d’utilitat pública. I açò
ho hem d’aplaudir? Açò és seguretat jurídica? En absolut, açò
no ho havíem vist mai.

(Remor de veus)
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I és més, que un decret llei estableixi la potestat perquè el
propi govern pugui canviar aquest mateix decret llei que ha estat
votat per un Parlament és inconstitucional, perquè no es pot
atorgar aquesta mateixa capacitat, i vostès ho saben. I per açò
mateix, el que faran ara serà demanar la tramitació com a
projecte de llei, per poder-ho convertir en llei i salvar-se. Però
açò és una falta de respecte cap als ciutadans i cap aquest
parlament tremenda, tremenda.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I han de venir un any després a seguir donant culpes? Jo crec
que no, jo crec que hem de demanar és que hi hagi aquesta
visió, que aquestes paraules que tant utilitzen tenguin realment
contingut, que hi hagi una vertadera voluntat d’acord, que hi
hagi una vertadera visió de conjunt.

Ens han rallat i ens han plantejat diverses vegades açò de la
simplificació administrativa, i li posaré algun exemple de per
què creim nosaltres que açò no té una visió de conjunt a l’hora
de cercar la simplificació administrativa. Alguns exemples: les
clíniques privades, les escoles privades, a partir d’ara no farà
falta que hagin de presentar un projecte d’instalAlació previ a
l’autorització; contraincendis, manipulació d’aliments a les
cuines, cap supervisió per part de l’administració, amb una
declaració jurada. I aquí podries dir, home, és que anam cap
aquí en tot, però jo em deman: com és que les escoles privades
o una clínica privada sí, o pública, i resulta que després un
multicinema, un camp de futbol, les sales de festes i
biblioteques seguiran fent la mateixa tramitació; per què uns sí
i els altres no? Açò és vertaderament una visió de conjunt? Açò
són ganes de resoldre alguns problemes concrets que deu tenir
el Govern, i per açò fa un decret llei, on fa una disposició
addicional que mescla amb una altra transitòria i acaba
permetent aquest tipus de qüestions.

N’hi plantej una altra: a partir d’ara, és a dir, deroguen una
part de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental, a partir d’ara
les infraestructures a telecomunicacions en ANEI no farà falta
que hi hagi d’haver una avaluació d’impacte ambiental; una
torre de 200 metres a la Serra de Tramuntana que es veu des de
tota Mallorca no farà falta avaluació d’impacte ambiental. Un
oleoducte o un gasoducte a menys de deu quilòmetres, tampoc,
i mira que n’hi ha de riscos ambientals amb un gasoducte. I per
tant els ciutadans perden garanties, però mentrestant què passa?
Que si han de fer infraestructures de telecomunicacions és
conèixer els diferents territoris, sí; instalAlacions ramaderes i
agrícoles també; jardins botànics també, avaluació d’impacte
ambiental; campaments determinats amb tendes de campanya,
també falta una avaluació d’impacte ambiental. I per què uns sí
i els altres no? Què ho entén qualcú açò?

El vicepresident Econòmic ens ho ha explicat, i ho hem de
votar aquí sota les paraules que açò és ... No, no pot ser aquesta
la manera de governar, Sr. Vicepresident Econòmic, no pot ser
aquest el plantejament. I per açò mateix, el Grup Socialista,
tornam a repetir, no pot donar suport a aquest decret llei. I n’hi
havia d’elements, també ho volem remarcar açò, perquè fer un
plantejament comú de totes les forces polítiques en matèria
d’energies renovables, si hi hagués una vertadera voluntat del
Govern per cercar acords, estic convençut que serien possibles,
i tots vostès ho pensen açò. I en canvi no hi ha estat, hi va haver

la foto, ningú més no en va saber res, es va aprovar un decret
llei i vam quedar així.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

Acab ja, podríem afegir moltes més coses. No pot ser
evidentment aquesta la manera de governar, no pot ser aquesta
la de donar les culpes sempre al passat, durant un any han
tengut, han fet catorze decrets lleis, algunes conseqüències
hauríem de tenir i les úniques conseqüències que han vist ha
estat incrementar atur, refredar encara molt més l’economia i
posar en dubte el ritme que duia el nostre sector turístic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula el Sr.
Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Bé, no sé si realment aquest debat interessa molt o no al
Govern, dos consellers, fins i tot el conseller de Medi Ambient
i Agricultura que, des del meu punt de vista està molt afectat,
plenament afectat per aquest debat, no hi és.

(Remor de veus)

Mirin, senyors del Partit Popular, després d’allò de
divendres, el Sr. Bauzá ha de comparèixer en aquesta cambra i
donar explicacions, donar explicacions de quines seran les
mesures que prendrà, de com aplicarà, de com implementarà, de
com ens afectaran les mesures que es varen aprovar divendres
a les Illes Balears, perquè aquestes mesures són especialment
difícils i complicades per a les Illes Balears. La nostra estructura
econòmica de petita i mitjana empresa, d’estacionalitat, de
temporalitat en els contractes fa que les mesures que es varen
aprovar divendres en el Consell de Ministres siguin
especialment greus per a les Illes Balears, i no pot passar ni un
dia més sense que el Sr. Bauzá vengui a aquesta cambra a
explicar aquestes mesures.

I deixin de donar xifres del passat, vostès diuen que
nosaltres només miram el passat, per favor, no em venguin si és
de 28.000, 72.000 aturats, de quan són aquestes xifres, les que
diu l’exposició de motius del seu decret llei, parlen d’un 9%
d’increment d’atur, corresponent a la seva gestió, a la seva
gestió, 9% més d’aturats d’un any a l’altre.
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El desastre de la passada legislatura, el desastre de la
passada legislatura, mirin, la passada legislatura vàrem fer una
llei de comerç, una llei que regulava l’activitat comercial amb
consens amb tot el sector, parlant amb ells, amb consens amb tot
el sector parlant amb ells. La gran diferència del que passa ara,
abans li deia el que deia el president de PIMECO, però també
podem anar al president de l’altra patronal, d’AFEDECO:
“L’actual política farà desaparèixer el petit comerç en dos
anys”; “Si l’actual executiu autonòmic no canvia de rumb, serà
amb el que manco ens haurem entès, no se’n recorden de
nosaltres més que en campanya”. O el que deia PIMEM, abans
de conèixer les mesures del Sr. Rajoy, que deia: “Si s’amplien
els horaris comercials seran un greu perjudici per al petit
comerç, obrir més hores no incrementarà les vendes”, obrir més
hores no incrementarà més vendes, assegura la patronal de
PIMEM. Bé, doncs hem passat de 72 hores setmanals a 90 i de
8 festius a 16. Ja veurem què faran vostès, veurem quants
n’agafaran, volen baixar-ho fins a 10, ara veurem què faran.
Volem saber què faran. Compareixerà, Sr. Aguiló, compareixerà
el Sr. President a explicar totes i cada una de les mesures que
s’hauran d’implementar després de les mesures del Sr. Rajoy de
divendres passat?

Nosaltres no veim quin és el model d’inversors que
plantegen per part del Govern: falsos xeics àrabs? Empresaris
que deixen projectes en fallida? Empresaris embargats? Fins ara
són les fotos que s’han fet vostès; vostès, alegrament, es fan
fotos de parcs temàtics, d’ampliacions, macroampliacions de
ports esportius, de fórmules 1, etc. I llavor no es concreta res de
tot això, tant de bo!, perquè això són projectes que no tenen ni
cap ni peus, tant de bo!, tanta sort que no es concreten, però
deixin de fer coses rares, deixin de fer-se fotos que fan vergonya
aliena, que són un govern que pareixen un govern d’un país del
tercer món.

Sra. Assumpció, no pot dir que tenim un govern que escolta,
no pot dir que tenim un govern que escolta. Ho diuen les
patronals, ho diuen les patronals, no ho diu el Grup Parlamentari
de PSM-Iniciativaverds-Entesa, ho diuen les patronals, que no
els escolten i són l’executiu que està més distanciat respecte
dels sectors econòmics, amb qualsevol que comparin del passat.

Mirin, la desregularització ens va dur, en el cas dels bancs,
en bona mesura a la situació actual, el descontrol i
desregularització dels bancs ens han duit en bona mesura a la
situació actual, alerta amb la desregularització, alerta amb el
campi qui pugui, alerta amb aquesta situació a què ens volen
dur.

Jo insistesc, aquest decret llei que vostès aproven no servirà
per a res davant la greu situació econòmica. Em sap greu que
tots els temes que jo he plantejat respecte del dèficit per a l’any
que ve, respecte del deute de l’Estat cap a les Illes Balears,
respecte de com ens afectaran les mesures del Sr. Rajoy quedin
en l’aire. Esper que vengui aquest govern i doni la cara d’una
vegada per totes, no només davant els grups parlamentaris, sinó
davant els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló.

Senyores i senyors diputats, passarem a votar la validació o
no del decret llei debatut.

Passam a votar. Votam.

33 vots a favor; 25 en contra; cap abstenció.

Un cop validat el decret llei, el president demana si hi ha
qualque grup parlamentari -bé, ja veig que la Sra. Cabrer em
demana la paraula. La té.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, gràcies, president. El Grup Parlamentari Popular voldria
que es tramitàs com a projecte de llei.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Estan d’acord vostès? Molt bé.

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