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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors, començarem la sessió d’avui,

en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions. 

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Antonio Gómez sustituye a Gabriel Company.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna més? D’acord.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les següents

proposicions no de llei, u, RGE núm. 5725/15, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a l’ajuda a la Cambra de Comerç

de Menorca; dos, RGE núm. 6819/15, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a suport a les petites i mitjanes empreses.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5725/15, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda a la

Cambra de Comerç de Menorca.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 5725/15, per defensar-la té la paraula l’Hble.

Diputat... Margalida...

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom, bé, com ja

sabeu avui present aquesta PNL en suport de la Cambra de

Comerç de Menorca, perquè és una cambra de comerç que no

fa molts d'anys..., o sigui fa molts d’anys que existeix, però

bono, l’objectiu principal de les cambres oficials de Comerç,

Indústria i Navegació són les corporacions de dret públic

creades amb la finalitat de representar, promocionar i defensar

els interessos generals tant del comerç, de la indústria i

navegació, així com també la prestació de serveis a les

empreses que en formen part.

Com ja sabeu, les cambres es configuren com a òrgans

consultius i de colAlaboració amb les administracions públiques

i actuen com a institucions intermèdies entre aquestes

administracions i les empreses. 

Fa un parell d’anys, bé, un any i mig, en el 2014, es va

aprovar la Llei bàsica de les cambres de Comerç, Indústria,

Serveis i Navegació, l’objectiu de la qual era reforçar el paper

d’aquests organismes en els processos d’internacionalització i

d’impulsar la competitivitat de les empreses espanyoles en

colAlaboració amb l’Estat i amb les comunitats autònomes.

Com ja he dit abans, la Cambra de Comerç és una cambra

que fa molts d’anys que existeix, es va crear a l’any 1906, de la

mà de l’Ateneu Artístic, Científic i Literari de Maó. Tot açò va

ser possible gràcies a la perseverança d’empresaris i dels

emprenedors, com sempre se’ns ha considerat als menorquins,

i amb la finalitat d’assumir la responsabilitat de crear aquesta

organització emparada amb el format públic administratiu, però

(...) de la direcció empresarial privada com és la cambra.

Amb el pas dels anys, la cambra s’ha anat adaptant als

diferents temps, entre els serveis que presta actualment la

Cambra de Comerç de Menorca són: la formació, estudis,

estadístiques, assessorament personalitzat, però també és

l’única que autoritza els certificats en origen, aquest certificat

és indispensable per poder exportar.

Per tant, sectors com el sabater, bijuter o formatger que jo

conec molt... prou, necessiten d’aquest certificat i d’aquesta

feina que fa la Cambra de Comerç que ens ajuda en temes

d’internacionalització, però sobretot d’exportació de productes

agroalimentaris, la qual cosa fa que Menorca, des del punt de

vista econòmic, es diversifiqui, i és molt important per al model

productiu si volem que el model productiu de Menorca sigui el

creixement cap a les empreses que donen riquesa a l’illa i que

els doblers es quedin a l’illa.

Ara bé, com a moltes altres institucions la Cambra de

Menorca ha patit una disminució dels seus ingressos, durant els

darrers anys i gràcies a la bona gestió ha pogut tirar endavant

amb els seus amb els seus propis recursos. 

A més a més, en la passada legislatura es va firmar un

conveni entre el conseller d’Economia i Competitivitat, Juaquín

García, i la presidenta de la Cambra de Comerç, Magdalena

Pons i Quintana, l’objectiu del qual era dur a terme una sèrie

d’actuacions, aquestes actuacions consistien a ajudar a la

internacionalització de petites i mitjanes empreses, en

informació general de la importància de la internacionalització,

així com també en la importància de donar formació i

desenvolupar una estratègia internacional per tal d’implantar un

pla de promoció internacional, per a tots aquests aspectes la

Cambra rebia una quantia econòmica.

A més a més, aquest conveni abordava el tema del

finançament mitjançant la creació del programa SEERF, que

significa..., són les sigles de Servei per a Emprenedors i

Empreses en la Recerca de Finançament, pel qual la Conselleria

d’Economia i Competitivitat a través de l’Institut d’Innovació

Empresarial, IDI, donava resposta a l’accés al finançament dels

emprenedors i de petites i mitjanes empreses.

Ara mateix, bé, o fins fa poc, la Cambra de Comerç

necessitava d’un impuls econòmic per tal de seguir endavant i

dur a termes aquestes tasques, s’han fet reestructuracions, ho sé

de la mà de la presidenta Magda Pons i Quintana, perquè hi

vaig parlar quan vaig preparar la PNL, la proposició no de llei,

perdó, vaig parlar amb ella i crec que en aquest cas aquesta

iniciativa va adreçada a continuar, que les portes obertes

continuïn i que la cambra i les empreses que la composin

continuïn fent aquesta feina tan important per al sector

productiu i que realment ajuda a dinamitzar l’empresa, la petita

i mitjana empresa que és el que preval a Menorca avui dia.

I açò és tot, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. A continuació passam al torn de

fixació de posicions, té la paraula pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears l’Hble. Sr. Carlos Saura, per un temps de deu

minuts.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505725
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EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies. Bé, jo és que tinc la sensació que perdem el

temps, perquè això és una proposició no de llei totalment

extemporània, si diem que feien falta doblers i que s’insta que

es prenguin les mesures necessàries perquè la cambra no tanqui

i ajudar econòmicament la cambra, i això ja s’ha produït, què

fem aquí? O sigui... no entenc què es discuteix, votem a favor

o votem en contra, això no canviarà la situació que ja s’ha

solucionat de moment.

Crec que ens hem de prendre més seriosament aquestes

comissions i el Parlament i deixar de fer..., d’intentar fer

titulars, no? Ara al Partit Popular sembla que li preocupa molt

la renda social, els drets dels treballadors quan abans havien fet

la reforma laboral i han retallat per tot on han volgut.

Si ja s’ha arribat a un acord, crec que ara toca discutir per

què ha de servir aquesta cambra de comerç, per potenciar el

comerç de Menorca i ja està, no?, perquè això si no sembla una

ratificació del que ja s’ha fet i crec que el meu grup

parlamentari i crec que molta gent el que espera és que puguem

tenir discussions serioses sobre coses que passen ara o que

passaran en el futur, no sobre decisions que ja s’han pres,

perquè no té gaire sentit.

I bé, si es vol obtenir un rèdit polític d’això o que fos una

operació política s’ha de fer abans que se solucioni el

problema, no després perquè si no, no té gaire sentit.

Així que nosaltres votarem en contra d’això, per considerar-

la extemporània, però que quedi ben clar que donem el suport

a la Cambra de Comerç i que el que ara toca és discutir sobre

per què ha de servir i com podem potenciar el comerç i com

podem ajudar la cambra a Menorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Campomar, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, de fet a mi..., no ho sé, trob que

és una... l’exposició que ens ha fet la diputada del Partit

Popular em sembla una mica -diguem- falta d’honestedat i

cínica, perquè ni tan sols... Ens ha fet una relació d’un suposat

conveni, una suposada ajuda econòmica que va fer el Partit

Popular a la cambra, però no ens ha concretat res més, sense fer

-diguem- clarament alAlusió realment a les mesures

d’emergència que ha hagut de prendre aquest govern i el

Consell Insular de Menorca per, precisament, salvar la Cambra

de Menorca.

Crec que aquesta situació greu de la Cambra de Menorca no

ha succeït en 45 dies, des que vostès se’n varen anar del

Govern fins que va venir un nou govern. Per tant, crec que

aquestes mesures que vostès demanen ara d’emergència ja les

podien haver pres en el seu moment quan vostès eren al Govern

i ni tan sols tenen l’honestedat de reconèixer aquí les que s’han

pres des d’aquest moment de canvi.

Per tant, el nostre grup en aquest moment votarà en contra

de la seva proposició no de llei perquè ens sembla, ja ho he dit,

un poc cínica, per dir-ho de qualque manera, a part del que ha

dit el company, d’extemporània. 

De totes maneres... tot això sempre tenint en compte que

encoratjam el Govern i el consell insular a continuar fent feina

amb la Cambra per a veure quin paper tenen les cambres i com

s’han de solucionar, perquè entenem que això són mesures

d’emergència i que no resolen el problema real de la Cambra de

Menorca.

Per tant, tot el nostre suport a les petites i mitjanes empreses

de Menorca, a tota la Cambra i, diguem, encoratjar el Govern

i també instar el consell insular, tots dos, per a veure si

conjuntament troben una solució i una manera sostenible i real

de fer feina per a petits empresaris i que sigui una fórmula

sostenible.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Ara tendria la paraula el Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, però com

que no hi és té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca l’Hble. Diputat Sr. Castells, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, sempre rallar de subvencions és

un tema delicat perquè, al marge que ens posicionem, més o

menys, en contra de la filosofia general de la subvenció

normalment, tothom s’acaba posicionant de forma puntual en

funció del que se subvenciona i del que no se subvenciona. 

Nosaltres, en principi, som partidaris de subvencionar tota

aquella activitat o totes aquelles entitats que fan un tipus

d’activitat, que no pot tenir un retorn econòmic. És a dir,

nosaltres crèiem en la iniciativa privada a tots els nivells, no

només empresarial sinó social i crèiem que la societat civil que

és capaç d’autoorganitzar-se, que és capaç de generar els seus

propis ingressos és, diguem, té una fortalesa que la fa

independent de l’administració, i això sempre és important. Em

referesc sobretot a casos que, per exemple, parlam d’un tipus

d’activitat d’assistència social, etcètera, idò és obvi que

l’administració ha de subvencionar perquè aquelles entitats

arriben on l’administració no arriba.

Evidentment aquest no és el cas de la Cambra de Comerç,

la Cambra de Comerç fa una activitat i fa uns serveis, la Sra.

Mercadal ho ha explicat, que aquesta activitat hauria de ser

capaç d’autofinançar-se a través dels serveis que presta als

usuaris, concretament doncs hem parlat aquí del certificat en

origen que afavoreix la indústria, i això està molt bé, aquesta

indústria hauria d’internalitzar aquest cost com a un cost més

de la producció i de la comercialització dels seus serveis. O els

mateixos socis, la reflexió que nosaltres fem sobre la crisi
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actual de les cambres de comerç és que, bé, si els socis no estan

interessats que les cambres de comerç tirin endavant, recórrer

a l’administració és una mica estrany. 

A mi també em sobte, a més a més, que un partit que

presumeix tant de ser liberal i que tantes vegades ha criticat les

subvencions, sembla que només estigueu a favor de les

subvencions a la FAES, a la Fundació Francisco Franco i, en

aquest cas, a la Cambra de Comerç de Menorca.

Bé, tot i així, és veritat que hi ha entitats, jo crec realment

que la Cambra de Comerç de Menorca fa una activitat

beneficiosa per a les empreses de Menorca, per tant, per a

l’economia de Menorca i, per tant, per a tots els menorquins, i

crec que s’ha trobat amb una situació excepcional, amb un

impasse del que haurà de ser capaç de sortir amb les seves

pròpies forces. Això no és contradictori amb què

l’administració pugui, de forma ocasional, de forma

extraordinària, atorgar-li una ajuda per ajudar-la a fer aquest

canvi. Des d’aquest punt de vista nosaltres entenem aquesta

ajuda, que ja s’ha fet, aquesta ajuda de 20.000 euros que el

Govern ja, el govern actual, ha donat a la Cambra de Comerç

per ajudar-la a tancar aquest exercici de 2015.

Nosaltres crèiem que l’orientació de la conselleria va en

aquesta línia, que aquesta ajuda hauria de servir per ajudar a fer

aquesta reconversió i que la cambra fos autosuficient. 

També estam d’acord en aquest sentit amb Podem i amb

MÉS per Mallorca que la proposició no de llei és

extemporània, però tot i així creiem que és important, doncs,

donar el nostre suport a la Cambra de Comerç, sempre amb

aquest advertiment que aquesta ajuda és una cosa totalment

excepcional per ajudar a una entitat que té problemes i que la

contrapartida d’aquesta ajuda ha de ser que la Cambra es

comprometi a trobar les formes que la facin viable sense l’ajuda

de la subvenció pública.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara pel Grup Parlamentari

Mixt té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Pericay, per un temps de

deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, president. Bé, respecte, repetiré

probablement alguns arguments dels que hem sentit fins ara, en

primer lloc, aquest de l’extemporaneïtat, com a mínim aquests

problemes de calendari que de vegades tenim amb les

proposicions no de llei que es presenten a un moment

determinat i després hi ha una sèrie de fets que pràcticament

fan que deixin de tenir sentit en el moment que realment

arribam a discutir-les.

El que aquesta proposició no de llei reclamava entenc que

és una cosa que ja s’ha resolt, per tant, des d’aquest punt de

vista em sembla que no té massa sentit, efectivament, discutir

ara si és o no és necessària una aportació econòmica que ja s’ha

fet.

M’agradaria també, no entraré en disquisicions històriques

entre altres coses perquè aquí, més enllà del que uns partits i

altres puguin en aquest cas retreure’s respecte de la passada

legislatura, l’anterior, el que faci falta, no crec que sigui això el

que realment tengui massa sentit de fer, vull dir, en aquesta

comissió. 

L’important, efectivament, és que en el futur aquests

problemes que tenen les cambres de comerç, i aprofit per dir

que nosaltres creim, des de Ciutadans, que són institucions

absolutament fonamentals per al teixit ciutadà en aquest país,

els problemes que puguin tenir realment s’han d’arribar a

resoldre i s’ha de procurar resoldre’ls no tan sols a Menorca

sinó també a qualsevol de les Illes Balears.

Per tant, resumint un poc el que acab de dir, nosaltres en

aquest punt ens abstendrem perquè creim que realment no té

sentit un vot ni en un sentit ni en l’altre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula per part del Grup

Parlamentari Socialista l’Hble. Diputada Sra. Elena Baquero,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Hola, bon dia a tothom. Bé, abans de res dir personalment

el meu rebuig a aquestes comissions i a aquestes PNL que no

serveixen per a res. Jo cobro un sou a final de mes, igual que

tots vostès, cobrar aquest sou per a això a mi em sembla

indecent. Som aquí perdent el temps, això ja s’ha fet, no sé,

crec que hauríem de ser útils. Jo faig la meva feina, em

reuneixo amb gent, com suposo que tots vosaltres, i copsem la

realitat del moment, per això tenc un sou i a mi de vegades em

fa vergonya cobrar-lo.

Quan he vist..., -idò sí, sí, sí...joder, és que és que és així!

És que per això som aquí, per què vostès treguin un titular al

diari que digui que el PP dóna suport a la Cambra de Comerç?

Som aquí per a això, no? Perquè es tracta d’això, no es tracta

de res més perquè, com ha dit tothom, aquest problema ja està

solucionat. 

El dia 2 de setembre..., -no sé si m’escolten o és que no...

estic una mica nerviosa-, el dia 2 de setembre, després que el

mes d’agost la Cambra de Comerç es posés en contacte amb el

conseller Iago Negueruela, la Pilar Sansó va anar a Menorca a

reunir-se amb la gent de la Cambra, hi ha una noticia al diari de

dia 3, que deia: “Consell y Govern se unen para salvar la

Cámara de Comercio”, això és del dia 2 del 9.

El dia 16 o 17 vostès presenten aquesta iniciativa, quan a

Menorca tothom sabia aquesta noticia, ja sabien vostès que ja

s’havia arribat a un acord.

Jo ara li demanava que retiressin aquesta PNL, i m’ha dit

que no. Bé, ja està bé, la discutim aquí, però discutir sobre una

cosa que ja s’ha fet... Ahir, al Diari de Menorca ja va sortir:

“La Cámara recibe una ayuda de 20.000 euros para salvar el
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ejercicio. La presidenta de la Cámara, Magda Pons Quintana

mostró ayer su satisfacción por el apoyo obtenido por la buena

disposición del Govern y del Consell y recordó que las

cámaras son entidades...” etcètera. 

L’acord de Govern, el tenc per aquí, no sé ja ni per on, bé,

està aquí, ja està, ja està fet aquest acord..., no està feta la foto,

no hem fet el postureo, li he de dir al Sr. Conseller que s’ha de

fer la foto, que hem d’anar a fer una roda de premsa i explicar-

ho. Però el fi ja està, ja hem estat útils, ja s’ha fet, aquest

Govern ja ha fet la seva feina. Nosaltres, els diputats, els hem

ajudat cada un de nosaltres, suposo que els hem ajudat a

Menorca amb les nostres possibilitats, als consells, a la cambra.

Ja hem fet la feina.

Per què vénen vostès ara a dir-nos... les seves..., el

Parlament, un: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a prendre mesures necessàries per

evitar el tancament de la Cambra de Comerç a Menorca.” Ja

està.

I és que el segon punt és exactament igual: “El Parlament de

les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a ajudar

econòmicament a la Cambra de Menorca.” Ja està.

Quin sentit té això? 

Bé, nosaltres, el nostre grup, hi votarà en contra.

Una altra cosa, ha dit l’important que és per a vostè la

cambra, la bona feina que fan. Jo si vol ara li puc llegir les

declaracions del 2014, quan la cambra ja va amenaçar de

tancar, bé ja estava a punt tancar, va acomiadar quasi tots els

seus empleats, només en va quedar un, i si vol li llegeixo les

paraules del Pedro Monjo, que no és precisament una persona

sospitosa se ser d’esquerres: “Hemos recibido buenas palabras,

pero si no logramos dinero no lo conseguiremos”. Si vostè ha

parlat amb la Magda Pons Quintana, suposo que li deu haver

dit la lluita que van tenir aquests quatre anys amb el Govern

Bauzá. 

D’acord, i res més. El nostre votarà en contra de la

proposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. Ara té la paraula per

contradiccions el grup proposant, la Sra. Mercadal durant cinc

minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Bé, a mi que em doneu exemples de què es duen coses en

el Parlament o a les comissions, que ja són reiteratives, miri, jo

fa dues setmanes vaig votar una proposició no de llei en contra

de les prospeccions petrolíferes. O sigui, no em vingueu també

amb reiteracions, perquè la passada legislatura tot el temps vam

presentar proposicions no de llei en temes com el cas de les

prospeccions petrolíferes. O sigui, no em doneu ara que sou els

bons i tal.

Una altra cosa. A mi que em diguin que açò no és seriós,

perdoni’m, per a mi no és seriós que un conseller del Consell

Insular de Menorca sigui capaç de fer unes declaracions en el

Diari Menorca dient que Menorca ha de decréixer, açò sí que

no és seriós i és vergonyós. I em sap molt de greu perquè la

gent que vol fer feina i que vol fer feina per a Menorca estava

indignada amb aquestes declaracions.

Em comparen organitzacions privades amb una institució

que per a mi... o es considera semipública, o sigui, són peres

amb pomes, em sap molt de greu dir-ho, però és que és així.

Aquesta proposició no de llei la faig més que res per reiterar

el suport a la Cambra de Comerç, que vostès moltes vegades

també heu fet. Vull dir, és que no m’heu de donar lliçons,

perquè així tots hauríem de callar i acotar el cap.

Jo..., -és que, perdó, però és que em posa nerviosa açò-, i

després he explicat que sí és cert que la passada legislatura hi

va haver un moment crític, com ha estat a totes les institucions

la passada legislatura. I nosaltres vam fer, el Grup Parlamentari

Popular i el Govern quan governàvem, vam fer tot el possible,

i per açò vam firmar aquest conveni, aquest conveni que han

cobrat. Vull dir, aquest conveni..., per açò ho he explicat jo

abans, aquest conveni que es va aprovar amb un seguit de

mesures d’intercanvi, entre donar suport, ajuda en temes

d’internacionalització, en temes de formació. O sigui, tampoc

no em vingueu a dir que els hem deixat de la mà de Déu. 

O sigui, està clar, es podria haver fet molt més i açò no ho

puc negar, però és que també ens trobàvem en una altra

situació, és que a mi em xoca molt açò, perquè rallau que sí, ara

se’ls ha ajudat, però és que la situació del 2015 no és la

mateixa, ni molt menys que la que ens vam trobar el 2011, i em

sap molt de greu. Jo he estat dins el Govern, sé com

funcionaven els números i és que em sembla..., bé, vull dir, no

entenc que vulgueu votar en contra. 

D’acord, que tal vegada el tema econòmic està solucionat,

però jo també els demanaria per a un suport institucional cap a

la Cambra de Comerç, que al final és semipública. Ho dic

perquè quedi clar.

I amb açò volia acabar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Passem a la votació.

Vots a favor? 3, 4.

Vots en contra? 6.

Abstencions? 1.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei

RGE núm. 5725/15 presentada pel Grup Parlamentari Popular,

relativa a l’ajuda a la Cambra de Comerç de Menorca.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 6819/15, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a les

petites i mitjanes empreses.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 6819/15. Per defensar-la té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Jaume Garau, per un temps de deu minuts.

EL SR. GARAU I SALAS:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Aquesta és

una proposició no de llei que presentam per tal que el Govern

es comprometi d’una manera clara amb el suport a les petites

i mitjanes empreses. Com tots vostès saben, el 96% de les

empreses de Balears tenen menys de 10 empleats, per tant

parlam pràcticament de quasi la totalitat del teixit econòmic de

les nostres illes. Per tant, és molt important i molt necessari que

l’administració pública, en aquest cas el Govern i totes les

seves diferents conselleries, facin feina per donar suport a les

petites i mitjanes empreses.

La Llei del 2012 que es va fer amb aquesta intencionalitat

no ha tengut els efectes que se suposava que tendria i per tant

cada vegada és més necessari concretar aquest suport. En què

nosaltres pensam que és important que es concreti aquest

suport? Una, és una aposta que ja se n’ha parlat molt, però una

aposta definitiva per la simplificació administrativa: introduir

tots els elements tecnològics que la comunicació digital ofereix

avui a la gestió empresarial. Un segon punt és facilitar encara

més l’accés al finançament per als crèdits, per als projectes

d’inversió i millora de les petites i mitjanes empreses. I

potenciar el programa del SEERF, que és de recerca, per tal

que els empresaris puguin fer projectes i plans de viabilitat més

efectius, més fonamentats en dades, amb més capacitat de

prospecció.

Per tant, aquesta és la nostra proposició, per a la qual els

demanam el seu suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Garau. Ara per fixar posicions té la

paraula per part del Grup Parlamentari Popular l’Hble. Diputat

Sr. José Vicente Marí Bosó, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, davant d’aquesta proposició no

de llei presentada pel Grup Socialista, el Grup Popular podria

fer tot just el mateix discurs de vella política que acabam de

sentir en la proposició no de llei anterior, tot just igual. Sense

atendre el fons d’aquesta proposició no de llei, cercar els

subterfugis, les extemporaneïtats que vostès han trobat, per

justificar una posició partidista, eminentment partidista. Tots,

excepte un, i com que som en la nova política ho vull

reconèixer, la posició del Grup MÉS per Menorca, que, malgrat

parlar de Francisco Franco, ha entès el fons de la qüestió. Per

tant, podríem fer el mateix discurs.

Mirin, vostès tenen una tensió no resolta, no poden venir

aquí a dir, ajudem a finançar la petita i la mitjana empresa,

ajudem i potenciem el SEERF, i al mateix temps no poden

venir i dir-ho i en canvi el que fan és vénen, ho diuen i a més,

posen el dit a l’ull de la resta i parlen de la Llei d’emprenedors

del 2012.

Deixi’m dir-li que amb cent dies, amb cent dies el govern

anterior va fer dues lleis: una, precisament la primera de totes,

la Llei de l’emprenedor, per facilitar, per simplificar, per donar

suport a les petites i mitjanes empreses; l’altra, per cobrir la

seva negligència amb l’endeutament de la comunitat, perquè

varen endeutar-se en pròrroga pressupostària i la Sindicatura

els havia dit que no ho podien fer. Dues lleis en cent dies.

Vostès, una derogació en cent dies. Aquesta és la diferència.

Per tant venir aquí i plantejar aquesta proposició no de llei,

que assenyala que es continuï simplificant o potenciant la

simplificació administrativa, que es continuï potenciant el

finançament i que es potenciï el SEERF, que va ser un

programa directament fi de la Llei de l’emprenedor de 2012, de

colAlaboració entre el Govern de les Illes Balears a través de

l’IDI i ISBA, la Societat de garantia recíproca, dir tot això no

ens sap pas greu votar-ho a favor perquè és positiu, perquè

atenem al fons i no ens barallarem amb partidismes.

Per tant els anuncii la posició del Grup Parlamentari

Popular de donar suport a aquesta proposició no de llei. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosó. Ara pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura per

un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies. Bé, una altra vegada he de dir que hi ha una

petita diferència, i és que hi ha una qüestió que ja s’ha produït

i que no hem de votar i no tenim motius per votar, i hi ha una

qüestió que s’està presentant ara per facilitar el crèdit de les

petites i mitjanes empreses per seguir en aquesta línia. Jo crec

que el Grup Parlamentari de Podem votarem a favor, perquè

pensam que és bo posar mesures...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Què ha passat? Perquè em talles? 

(Algunes rialles)

Ja, ja. Res, idò crec que és bo que posem les mesures

necessàries i que prenem mesures realistes i concretes, perquè

sempre s’utilitza aquest afegitó que és bo ajudar el petit i mitjà

comerç però no es posen..., no es fa el que s’ha de fer, i creim

que és veritat que fa falta una reforma estructural, i té molt a

veure amb el que passarà després del 20 de desembre, on s’han

de reformar les lleis de comerç i hem de tractar d’acabar amb

aquesta reforma laboral que tant de mal ha fet al nostre estat, i

he de dir que, clar, estam ja en una situació estructural molt

preocupant. De cada 100 euros d’impostos que es paguen al

nostre estat 90 són per les famílies, 8 euros són per les petites

i mitjanes empreses i 2 euros per les grans empreses, és a dir,

les grans empreses tenen grans facilitats per no pagar els
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impostos que haurien de pagar, i les petites i mitjanes empreses

no tenen un accés al crèdit que haurien de tenir, tenint en

compte que es va produir un rescat als bancs perquè donassin

crèdit i no ho estan fent.

Crec que hem d’aprendre d’altres països, en aquest cas, on

les grans empreses, les grans superfícies, els que més tenen més

paguen, i també hem d’aprendre d’aquests països en les seves

ajudes als emprenedors. Aquí, al nostre estat, a la nostra

comunitat autònoma i a les nostres ciutats són

“emprendeutors”, perquè no poden afrontar la despesa que

suposa començar un nou negoci i una nova empresa. 

Per això creim que estem essent víctimes no del lliure

mercat sinó del capitalisme d’amiguets, com hem dit moltes

vegades, i que hi ha gent que es beneficia d’aquest sistema

mentre la gran part, el gran teixit empresarial del nostre estat,

que és el de les petites i mitjanes empreses, es veu sempre

perjudicat. Per això crec que és bo que es promogui una

simplificació administrativa, que es millorin les oportunitats per

a l’obtenció de finançament, i també vull dir que nosaltres

apostaríem també per fer els canvis a la Llei de comerç que

també es varen votar aquí, al Parlament, per donar més

oportunitats als que no poden obrir tant com voldrien, els que

no poden contractar tanta gent com voldrien.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara té la paraula, pel Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, l’Hble. Diputada Sra. Aina

Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup sí que votarà a favor

d’aquesta iniciativa. És vera que coincidesc que també és

bastant genèrica i tampoc no entre tant en el detall, coincidiria

en això, però, bé, de qualque manera en el que discrep, encara

que m’hagués agradat donar-li, diguem..., poder-li donar

l’enhorabona al Sr. Marí, que la Llei d’emprenedor, per molta

rapidesa que va ser, vull dir que les lleis són importants però

són importants pels resultats que donen, no tant per la rapidesa

amb la qual es formulen o amb la qual s’aproven, i m’agradaria

ara poder-li donar l’enhorabona que en aquests quatre anys va

donar els resultats que almanco són les expectatives que es

tenien previstes, però malgrat això no ha estat així fins ara.

Esperam que sigui així, eh?, no..., això és la meva opinió però,

bé, vostè ha tengut...

De tota manera votarem a favor d’aquesta iniciativa i

esperam que en aquests quatre anys que queden hi hagi millors

resultats de cara a donar suport a les petites i mitjanes empreses

del que s’ha aconseguit fins ara. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara tocaria a El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES, però no hi és. Té la paraula, pel

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, l’Hble. Diputat Sr. Josep

Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, per començar, un

comentari general sobre la proposició no de llei. Jo la veig...,

bé, per dir-ho amb una paraula, òbvia, perquè al final estem...

instant el Govern a fer també coses que ja fa o que ja està fent.

Tampoc no estem indicant cap solució ni cap idea nova; diem

“bé, simplificació administrativa”, clar, sí, almenys doncs

estiguéssim instant doncs a..., és a dir, estiguéssim donant una

pista de com ho ha de fer, però si no genèricament jo crec que

el Govern ja ho està fent, no? Fins i tot donar a conèixer el seu

propi programa. Bé, el mateix, no? En aquest sentit, per dir-ho

d’alguna manera, la veig com una PNL que si no l’aprovéssim

no passaria res, tampoc, perquè..., per aquest element

d’obvietat. 

Jo en això sí que vull cridar l’atenció, ja ho he fet algunes

altres vegades, que, home..., no sé si és necessari carregar

l’agenda de les comissions amb proposicions no de llei tan

òbvies, perquè també ens treu temps per fer altre coses que

potser sí que són més transformadores. A vegades hi ha

proposicions no de llei que tampoc no transformen res però

tenen un valor simbòlic; bé, en aquest cas puc entendre que el

Parlament es manifesti a favor de determinada entitat, de

determinada actuació, però aquesta, ja dic... Evidentment no hi

estic en contra, la veig òbvia, hi estic a favor, i per tant hi

votaré a favor, però sí que he volgut fer aquesta reflexió sobre

la significació de les coses que portem a aprovació aquí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara té la paraula, pel Grup

Parlamentari Mixt, l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, breument, jo també vull

manifestar un poc la perplexitat quan he llegit aquesta

proposició no de llei. He anat a mirar la llei i he vist que tot el

que es reclamava era la llei mateixa. Llavors també d’afirma o

es pot donar a entendre que, diguem, el que es reclama no s’ha

complit d’alguna manera, però tampoc no hi ha cap evidència

en aquesta proposició no de llei. Per tant la perplexitat és,

repetint el que acaba de dir el diputat Castells amb tota la raó,

és que estam realment reiterant una cosa que ja existeix i que

no sé tampoc quina utilitat pot tenir.

La meva primera..., en fi, reacció davant d’això era també

abstenir-me, però si tothom vota a favor no quedaré jo

abstenint-me d’una cosa òbvia, i també votaré a favor d’aquesta

obvietat conjuntament amb la resta de grups.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula per contradiccions, pel

grup proposant, el Sr. Jaume Garau per un temps de cinc

minuts.
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EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, president. Primer de tot vull donar les gràcies a tots

els grups pel seu suport. Els he de dir que a vegades a un li pot

semblar una cosa molt òbvia, però a vegades val la pena

reiterar aquelles coses que la gent ens demana. Està clar que les

petites i mitjanes empreses avui no tenen clar que la tramitació

administrativa dels seus projectes sigui ràpida, si no que, n’hi

ha prou que parlin vostès amb qualsevol que vulgui obrir un

negoci, veurà com encara es queixen que és molt lenta, és molt

farragosa, hi ha molta burocràcia, etcètera. Per tant, reiterar

aquesta necessitat creim que és bo. 

Igualment podríem dir dels problemes financers. Com

també del programa SEERF, que de qualque manera dóna la

possibilitat que un consultor t’ajudi a muntar tot el projecte de

viabilitat, no crec que sigui un programa molt utilitzat avui a la

nostra comunitat. Per tant, evidentment la Llei del 2012

planteja un marc general i crec que no és inútil, encara que

alguns companys ho han manifestat així, no crec que sigui inútil

reiterar aquelles coses que són encara necessàries, són al carrer

com a necessitats i per tant que el Govern se centri en resoldre

aquests problemes.

I al Sr. Marí li voldria dir, amb tots els meus respectes, que

comparar la proposta aquesta nostra amb la proposta que ha fet

el seu grup no em sembla massa adequat, i no em sembla massa

adequat perquè, precisament, aquesta proposta és una proposta

que es fa amb molt de recorregut de futur per davant. A l’altra

proposta era un tema que ja estava tancat i estava solucionat. 

De totes maneres, gràcies pel seu suport i res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Garau.

Passem a la votació. S’aprova per assentiment? D’acord,

gràcies.

I sense...
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