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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començam la sessió d’avui i en

primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Núria Riera substitueix Biel Company.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Isabel Oliver.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Silvia Limones substitueix Elena Baquero.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sílvia Tur substitueix el Sr. Pericay o la Sra. Ballester. No

ho sé...

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Pericay.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, molt amable President.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4099/16, presentada

pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures

econòmiques de compensació del cost del transport de

residus de les Illes Balears a la Llei 22/2011, de 28 de juliol,

de residus i sòls contaminats.

(Manca la intervenció del Sr. President d'inici de l'ordre

del dia, per manca de gravació)

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, bon dia senyores diputades i senyors

diputats. Bé, en aquesta ocasió duem una iniciativa que

consideram molt necessària i de gran repercussió no només per

a l’illa de Formentera evidentment, sinó per al conjunt de les

Illes Balears. Jo per posar un context la situació que tenim

actualment.

A l’any 2011, el Govern de l’Estat va aprovar una nova Llei

de residus, concretament la Llei 22/2011, de 28 de juliol, una

llei que va fer matisacions a la redacció que hi havia a

l’anterior Llei de residus i que parlava explícitament de costejar

el sobrecost que hi havia per a transport de residus des de les

illes fins a la península. Aquesta modificació en la redacció, tal

i com ha quedat a la nova llei, fa que s’hagi generat una

ambigüitat i per tant, en la pràctica, el que ha passat és que del

2011 cap aquí, l’Estat ha deixat de treure les subvencions que

anualment treia per a d’alguna manera fer front a aquest

sobrecost de residus. 

Però el sobrecost de residus repercuteix molt a totes les

illes, i en quin sentit? En el sentit que el transport de residus no

és només entre illes, que també, sinó d’illes cap a península. En

aquells casos que tenim residus perillosos o residus especials,

generalment hi ha un sistema integrat de gestió que se’n fa

càrrec i que, per tant, s’ocupa no només de posar el producte

original en el mercat, sinó, després, una vegada que es

converteix en un residu, tornar-lo a posar en la via de la

recuperació, però sempre dins un grup tancat d’empreses

productores fabricants i recicladores. Per tant, els residus

especials o perillosos tenen el seu propi circuit i no entren ni

tan sols dins aquesta normativa.

Ara bé, quan parlam de residus sòlids urbans, o d’alguns

residus especials que no entren dins l’altra categoria, sí que la

realitat és que hi ha exemples, com per exemple el transport de

residus de l’illa de Formentera cap a l’illa d’Eivissa, però

també hi ha el problema del transport de residus d’Eivissa,

Menorca i Mallorca, que en moltes ocasions s’han de treure a

la península perquè puguin ser correctament tractats, valorats

o reciclats. I en aquests casos hi ha tot un circuit d’empreses a

les Illes Balears que tenen aquesta funció i que es dediquen a

aquesta activitat i que, des del 2011 hem vist com, fruit que

l’Estat ha deixat de treure aquestes subvencions, la CAIB a la

vegada tampoc les ha tret i per tant no s’han pogut acollir a

aquestes subvencions. 

Parlam, fent càlculs estimats, de les subvencions que s’han

deixat de treure, que a Balears hem perdut els darrers quatre

anys un total de 6.800.000 euros, o 7 milions d’euros

aproximadament, és a dir, entre aquestes xifres. Tenen vostès

a l’exposició de motius les xifres que es varen treure en

subvenció els anys 2008, 2009, 2010, 2011 i una part del 2012,

i després ja no se’n va treure més, i per tant, consideram que

aquests 7 milions d’euros són 7 milions d’euros que finalment

han acabat repercutint, primera, en una pèrdua de rendibilitat

de les empreses de tractament i gestió de residus de les Illes

Balears i, en segon lloc, han acabat repercutint greument a la

butxaca de l’usuari final.

Un cas molt fàcil d’entendre, el tractament de fibrociment,

quan una família una persona, s’ha de desfer de fibrociment,

perquè en té a ca seva, perquè hi ha gent encara que té

edificacions antigues i té fibrociment, del qual s’ha de desfer,

es troba que ha de contractar un gestor autoritzat. Clar, un

gestor autoritzat avui per avui, a Balears no hi ha cap planta de

tractament de fibrociment i per tant, s’ha de treure fora de les

illes. En aquest cas els gestors de residus han de costejar el cent

per cent del transport marítim del trasllat d’aquest residu, cosa

que abans tenien una subvenció que com a mínim els permetia

amortitzar part d’aquest cost. I ara es repercuteix directament

al client final, per tant, es desincentiva el seu correcte

tractament i dipòsit, o bé directament repercuteix sobre la

rendibilitat de les empreses, o gairebé tot a la vegada, potser

simultàniament les dues coses. I volia posar aquest exemple

perquè crec que és prou clar i és significatiu i crec que l’hem de

tenir molt present.

Però, a més a més, aprofundint un poc més, veiem que

també hi ha altres desequilibris, per exemple, dins el REB, dins

el Règim Especial de les Illes Balears hi ha una referència

expressa a la Llei de residus vigent en aquell moment i ja es

parla de què s’ha de compensar aquest sobrecost de transport

de residus, tal i com ho preveu el Pla nacional de residus, i en
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compliment de la normativa de residus; és a dir, el REB remet

a la Llei de residus per d’alguna manera simbolitzar el

compromís d’aquest REB amb la necessitat de donar

compliment al pagament d’aquest sobrecost, però, en canvi,

tampoc no s’ha complert i això també ho volia posar de

manifest.

I ja finalment aniré al cas concret de Formentera, que

evidentment entenc que és el cas més greu a nivell de

sobrecosts pel que fa a l’usuari final, a l’hora de poder tractar

els residus correctament. En el cas de Formentera, com molts

de vostès ja saben, els residus sòlids urbans es dipositen a

l’abocador de Ca Na Putxa a l’illa d’Eivissa, segons el Pla de

residus d’Eivissa i Formentera de l’any 2001, és una instalAlació

compartida i vincula a més els dos consells insulars, el

d’Eivissa i el de Formentera, els vincula un contracte amb una

UTE d’empreses de tractament de residus a molts anys, a un

termini molt llarg. I mentre aquest contracte no s’exhaureixi,

estam vinculats de tal forma que no hi ha altra alternativa a

l’illa de Formentera, més que, de moment, dur aquests residus

a aquest dipòsit. 

Ara bé, una altra qüestió és evidentment que Formentera,

que en aquest moment treballa en la redacció i aprovació d’un

nou Pla director de residus, independent del de l’illa d’Eivissa,

haurà de fer un enorme esforç i necessàriament ha de ser així,

per minimitzar el volum de residus que es generen a l’illa i això

passa per aprovar i dotar de pressupost algunes instalAlacions de

tractament que s’hauran de fer en un futur i que han de

contribuir a generar menys residus i que traguem de l’illa el

menor volum de residus possible.

Per tant, posant en comú tota aquesta informació, aquesta

proposició no de llei té bàsicament quatre elements. La

proposta d’acord del punt 1 i del punt 2, que són la mateixa, el

que passa és que la primera fa referència a exercicis anteriors,

i la segona fa referència a l’exercici del 2016, i és demanar, per

part del Parlament, al Govern de l’Estat, que convoqui

d’urgència les subvencions al transport marítim de residus entre

illes i a la península, tal com preveu la Llei de residus en el Pla

nacional de residus i la Llei de Règim Especial de les Illes

Balears, amb caràcter retroactiu, considerant les despeses

produïdes els anys 2011, 12, 13, 14 i 15. Per tant, es tractaria

de demanar a l’Estat que novament publiqui la convocatòria de

subvencions, perquè d’alguna manera puguem recuperar part de

les subvencions perdudes i que perjudiquen molt seriosament

moltes empreses i els usuaris finals.

I després els punts 3 i 4 farien referència, en primer lloc, el

tercer, demanaríem des del Parlament al Govern de les Illes

Balears que es doti una partida addicional en el pressupost

autonòmic de 2017 i successius, per fer front a la despesa del

sobrecost del transport de residus sòlids urbans entre l’illa

d’Eivissa i Formentera, atenent la impossibilitat actual que

Formentera pugui fer el tractament de residus in situ. S’entén

evidentment que això hauria de deixar de ser així en el moment

que Formentera pogués fer el seu propi tractament, però, com

que avui per avui no és viable, entenem que aquest sobrecost,

que és un greuge importantíssim per a la ciutadania de

Formentera, hauria de ser absorbit per part del Govern

d’aquesta comunitat, tal i com ja ho va fer amb l’anterior pacte,

com a mínim parcialment.

I després el punt 4, que parla de demanar al REB, ara que

parlam precisament del nou REB, i que ahir, de fet, vàrem fer

una reunió sectorial important per tractar aquesta matèria,

demanar que s’inclogui el pagament del transport marítim de

residus entre illes i península dins la proposta que elabori el

grup de treball sobre el REB, constituït el passat dia 16 de

desembre, i que es troba integrat per representants del Govern

de l’Estat i de la CAIB i és important que el nou REB no digui

únicament que es referirà a la llei de residus i al pla nacional,

no, és a dir, volem que el REB reculli d’una manera expressa,

clara i que no condueixi a cap tipus d’equívoc que el sobrecost

de residus, del transport de residus entre illes i a la península

serà un element indispensable a recollir dins aquest nou règim

especial.

I de moment és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Torn de fixació de posicions de

major a menor, té la paraula... ah!, no, s’han presentat dues

esmenes RGE núm. 8234/16 i 8235/16 per part del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

Per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula l’Hble.

Sra. Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Crec que la diputada de Gent per

Formentera ha explicat molt explícitament quin és el problema

que succeeix en aquest tema de transport de residus de

Formentera cap a Eivissa i el cost que això suposa i, per tant,

crec que no fa falta insistir en la importància d’aquest tema i

també crec que des de MÉS per Mallorca també donar suport

i remarcar que aquest greuge de l’Estat, en no convocar

aquestes subvencions, i que suposen aquesta pèrdua al final de

100 milions, quasi 100 milions d’euros, d’ajuts per fer aquest

transport, és un greuge més i una agressió més cap a la nostra

insularitat que... sempre hi ha partits que sempre anomenen la

Constitució, i la Constitució diu que se’ns ha de compensar per

aquesta insularitat i realment al final això no es dur a terme. I

per tant, remarcar que rebutjam aquest greuge comparatiu que

fa l’Estat en no convocar aquestes subvencions.

Bé, em limitaré a defensar un poc... per què s’han presentat

aquestes dues esmenes. A la primera esmena, primer remarcar

que hi ha un error material, perquè hem proposat substituir el

punt 2 i és realment substituir el punt 3, és un error material que

volem rectificar ara aquí, i al final el que ve a dir és que estam

d’acord amb el sentit general d’aquest punt, però sí que volem

fer incís que aquesta partida que s’inclogui als pressuposts del

Govern de les Illes Balears no vagi en detriment dels

pressuposts de conservació i manteniment dels parcs naturals,

dels pressuposts actuals de la Conselleria de Medi Ambient i,

per tant, que no minvi, en cap cas, els pressuposts que té

aquesta conselleria, que ja són magres, ja són -diguem- molt

difícils de tirar endavant les polítiques que es volen dur a terme

i per tant, que aquest sobrecost, aquesta partida sigui una

partida extraordinària que no previngui de limitar aquests

pressuposts de la Conselleria de Medi Ambient, que necessita
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precisament per mantenir i per conservar aquestes àrees on

també hi ha moltes àrees naturals entre Eivissa i Formentera.

Per tant, es proposa que “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de les Illes Balears a incloure una partida

addicional” -com ja deia-, “però de transferència millor que de

subvenció”, també entenem, “al Consell Insular de Formentera

als pressuposts de 2017 i successius, que no suposi, en cap cas,

minvar el pressupost de residus i conservació medi ambiental

actuals, per fer front al sobrecost del transport de residus

urbans entre l’illa de Formentera a Eivissa atenent la

impossibilitat actual que Formentera pugui fer del tractament

de residus in situ”.

Bé, era per remarcar i insistir en el que he comentat que no

vagi en detriment d’uns pressuposts que són en aquest moment

molt ajustats, pràcticament... i que precisament no... creiem que

s’han de defensar també.

I la segona esmena ve en un sentit -diguem- que realment es

promogui aquesta reducció, crec que la diputada ja n’ha parlat,

d’aquesta reducció de residus, minimització de la generació de

residus a Formentera i promoure el reciclatge, que estic

convençuda que ja ho tenen en compte, però creiem que aquest

parlament també estaria bé que se’n fes ressò, i per tant,

entenent que el Govern doni un suport tècnic també en

colAlaboració i en total coordinació amb el Consell Insular de

Formentera, per treballar conjuntament per tal de posar en

marxa mesures de minimització i reciclatge de residus urbans

en el marc del Pla director de residus de Formentera per tal de

treballar per una illa pionera en reducció de residus. 

Creiem que també és una oportunitat d’agafar aquest tema

com a una oportunitat que sigui també un emblema, com té

altres emblemes Formentera, aquest tema de minimització i

reciclatge de residus també pot ser un emblema més de qualitat

i de bona gestió mediambiental de l’illa i per tant, crec que s’ha

de promoure.

I amb això esperam que s’acceptin les nostres esmenes. I

també voldria només fer... que per circumstàncies personals

m’he d’absentar de la meva... i em substituirà el diputat Antoni

Reus que en uns moments entrarà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar, ara en torn de fixació de posicions

per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.

Sra. Ramón, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSSELLÓ:

Gràcies, seré molt breu perquè crec que l’exposició ha estat

prou clara, crec que ha quedat prou clar l’important que és, no

només per a Formentera, sinó per a totes les illes el problema

que tenim amb els residus. Crec que donam suport

completament el fons d’aquesta proposició no de llei, perquè el

que cerca és recuperar unes aportacions que realment dins un

marge legal ens pertoquen i cercar unes mesures per

fonamentar que aquests el dia de demà no ens tornem a trobar

aquests problemes.

Per tant, passarem a explicar una mica el nostre vot. Al

primer punt, vull assenyalar que sí, que el consell insular

sempre ha estat fent-li costat a Formentera, i de fet amb

negociacions durant els altres quatre anys varen venir aquí al

Govern balear per mirar de buscar subvencions per al transport

marítim i de fet, així va ser, es va firmar una subvenció que

cobria un 48% d’aquest transport marítim. Amb el punt 1, per

tant, nosaltres hi estaríem d’acord, però era una petita

matisació, que quan diem que s’exceptuàs aquest conveni o

l’aportació que es va fer dins aquest conveni que cobria aquest

48%.

Llavors, al segon punt votaríem a favor. Al tercer punt

pensam que s’ha de fer força i demanar a qui pertoca, demanar

a l’Estat i pensam que calant-lo dins el pressupost de l’any que

ve li restam força, però de totes maneres no ens posicionaríem

en contra, sinó que ens abstindríem perquè pensam que és el

Govern qui ha de mirar de fer les negociacions i posar les eines

que cregui necessàries. I al punt 4 hi votaríem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón. Ara per part del Grup Parlamentari

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

un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Molt bon dia, senyors diputats i diputades, primer de tot

vull demanar disculpes pel retard, però l’actualitat marca massa

l’agenda darrerament.

És evident que el sobrecost de residus és un problema molt

important per a totes les Illes Balears i també per a Formentera,

justament ahir es varen reunir per fer un front comú per a la

lluita d’un nou REB i la representant, una de les representants

de Formentera deia que Formentera significa un 1,5% de la

població de Balears, però no per això ha de tenir manco drets,

perquè són 11.545 habitants que tenen els mateixos drets que

la resta de les illes, i això es pot traslladar també a la nostra

comunitat autònoma respecte de l’Estat, que som 1.120.000

persones respecte de 45 milions de persones, no? I per això,

crec que aquesta comunitat autònoma, el Govern, aquest

parlament ha de tenir una especial sensibilitat amb Formentera

ja que demanam la mateixa sensibilitat per part de l’Estat

respecte de la nostra comunitat autònoma.

Tots sabem que Formentera pateix una triple insularitat i

això suposa molts de problemes i com s’ha dit el cost del

transport de residus entre illes i també amb la península des del

2011 ha estat molt difícil, i per això nosaltres donarem suport

a aquesta iniciativa amb les esmenes que ha fet MÉS, amb les

quals entenc que Gent per Formentera hi està d’acord.

Estam d’acord que hi hagi una partida addicional, que el

terme que s’empri sigui “transferència” i no “subvenció”, i

estam totalment d’acord també que això no ha de minvar els
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pressuposts que ja, com s’ha dit, com ha dit la Sra. Campomar,

són prou ajustats. I també entenem que s’ha de procurar no

només amb Formentera, sinó amb totes les Illes, un pla de

residus i de reciclatge, crec que alguns dels consells ja treballen

en això, el Consell de Mallorca, per exemple, mira alternatives

per tractar de fer un nou pla de reciclatge, i entenc que això és

el que han de fer les diferents illes, especialment Formentera,

ja que el seu territori és molt menor i s’ha de cuidar molt més.

Per això, és necessari un nou pla de residus i de reciclatge.

Res més, donarem suport a aquesta iniciativa. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Ara per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Breument, anunciar el vot

favorable del nostre grup parlamentari a aquesta iniciativa, crec

que l’exposició ha estat claríssima, la qüestió està perfectament

diagnosticada i, com que es tracta de complir la llei, una vegada

més es tracta de complir una llei que s’incompleix, encara que

a alguns en determinats temes els sobte molt l’incompliment de

la llei i en altres temes no els sobte gens, però es tracta de

complir la llei i sobretot es tracta de compensar la insularitat.

Per tant, nosaltres hi estam a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Castells, per un temps

de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que a mesura que

anàvem parlant els altres portaveus pensava fer una intervenció

igual que l’ha que ha fet el Sr. Melià, és a dir, bé, tot el que

s’ha dit i ara ja ni aquesta puc fer perquè ja l’ha feta ell, però

vull dir que el tema està diagnosticat, tothom ha aportat el seu

punt particular, vull dir, és un tema que s’ha de compensar

aquesta insularitat i totalment congruent amb el nostre discurs

insularista. Per tant, votarem a favor.

Entenc, respecte del que deia la Sra. Ramon del punt 3, que

el que demanam és que el Govern de l’Estat convoqui aquests

ajuts, que la comunitat autònoma els demani, clar, i si tot això

no s’acompleix, d’alguna manera algú o altre ha d’ajudar a

Formentera a gestionar aquest problema. Per tant, doncs, tot i

que és evident aquesta responsabilitat d’aquest finançament és

de l’Estat, bé, no ens podem rentar les mans si l’Estat no respon

a aquesta obligació seva. Per tant, nosaltres votarem a favor de

tots els punts.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Limones, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, yo también seré

muy breve porque ya se ha dicho todo, la diputada Silvia Tur

ha explicado muy bien el problema que genera la imposibilidad

de gestionar los residuos in situ en la isla de Formentera y la

obligación de transportar todos estos residuos a Ibiza, así como

los sobrecostes que esto genera. Creo que es evidente que se

debe reclamar al Estado que vuelva a convocar estas

subvenciones que son necesarias para poder paliar este

problema de financiación que tenemos. Existe también el

compromiso del Govern balear, de la presidenta, en una

reunión que se tuvo con el Consell de Formentera el pasado

mes de agosto de trabajar para solucionar este problema de

financiación en el transporte de los residuos.

Y, abreviando un poco, pues iré a dar el voto que tendremos

desde el Partido Socialista en esta iniciativa, votaremos a favor

de los cuatro puntos, y si aceptan la enmienda de MÉS, pues

también estaríamos de acuerdo en aceptar esta enmienda,

porque entendemos que en el punto 3 sí que estaría mejor que

se aceptara la enmienda por el tema de que la partida no

afectara a otras posibles políticas de la conselleria.

Nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Limones. Ara procedeix la suspensió per un

temps de deu minuts, per tant, si no vols podem continuar. Ara

pertoca una intervenció pel grup proposant per fixar la posició

i assenyalar si accepta les esmenes, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. En primer lloc, agrair a tothom el sentit

favorable del seu vot. Jo he de dir en primer lloc que sí que

acceptaré les esmenes que presenta MÉS per Mallorca, perquè

em sembla sincerament que contribuiran a millorar els punts

d’acord i, per tant, hi estic cent per cent d’acord. 

Després, respecte de la possible esmena que planteja el

Grup Popular, jo els agrairia que m’explicassin exactament

com demanen que quedi, perquè no ho he acabat d’entendre. És

a dir, crec que he entès el sentit del que demanen, però no on

afecta ni com volen que afecti, i tenc dubtes. Per tant,

m’agradaria que m’ho aclarissin, si pot ser.

I després, acabaria la meva intervenció, si pot ser, president.

Jo ho dic perquè el Grup Popular em pugui aclarir exactament

aquest dubte que m’ha quedat, perquè no ho tenc clar. 

LA SRA. RAMON I ROSSELLÓ:

Si podem fer un recés d’un minutet.
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EL SR. PRESIDENT:

Fem un recés.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, fem un recés d’un minut? Molt bé. 

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, doncs reprenem. Ja ho té clar?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, president, està tot clar. Crec que havia estat un error

d’interpretació tal vegada per part meva i del Grup Popular,

però ara està aclarit i crec que el Grup Popular no proposa

finalment cap redacció i, per tant, s’avé a aprovar-ho talment.

Sí volia dir només una cosa, a part de l’agraïment i de

l’explicació que he fet, i és que crec que hem de ser tots

conscients que s’ha d’estar molt, molt, molt pendent del que

passa perquè el que no és normal, sincerament, és que cap

govern, ni uns ni els altres, deixin passar 7 milions d’euros en

subvencions, perquè parlam d’una quantitat econòmica

importantíssima i que probablement ha fet que algunes

empreses petites que hi ha a Balears, i especialment a les

Pitiüses, que és on tenen menor volum de negoci, per tant, per

fer rendible el tractament de certs tipus de residus es fa més

complicat, deixin de tenir l’opció d’acollir-se a unes

subvencions que, si no tenen, l’únic que provoca és que

finalment deixin de recollir i tractar certs tipus de residus. I, per

tant, l’usuari final, el ciutadà de peu, deixi de tenir el lloc on

poder recórrer per poder-los lliurar i per poder fer una correcta

descontaminació o un correcte tractament, i són també una part

important del teixit empresarial d’aquestes illes. 

Per tant, crec que hem de fer aquesta reflexió. I ja més enllà

del problema del transport de residus entre Formentera i

Eivissa i el seu sobrecost i la seva idoneïtat, etc., crec que no

ens podem permetre el luxe de deixar perdre mai més 7 milions

d’euros, ni 1 milió d’euros, ni 100.000 euros, ni cap quantitat

que ens pertoqui, i menys quan està recollit a diferents

normatives, com és el cas del Pla nacional de Residus, de la

Llei de residus i també del mateix REB. 

Per tant, res més. Donar novament el meu agraïment a tots

els grups i perseverar en la feina perquè no torni a passar. 

Una cosa més, president, oblidava un punt. Volia proposar

també si acceptarien vostès una esmena in voce, que seria el

punt sisè, que seria d’alguna manera demanar que l’acord que

subscrivim avui es remeti a l’Estat, una vegada que s’hagi

constituït el nou govern. Els plantej aquesta possibilitat perquè

em tem que se trametem això ara, acabarà dins un calaix i, per

tant, no haurà tengut molt de sentit el debat que fem en aquest

moment. No sé si... no sé quina és la consideració dels grups,

però bé... hi estarien d’acord?

EL SR. PRESIDENT:

Pot afegir alguna... si tots hi estan d’acord sí que ho podem

afegir.

LA SRA. TUR I RIBAS:

El Grup Socialista, està d’acord? Sí?

EL SR. PRESIDENT:

Algú hi ha en contra? No? Idò, es pot afegir...

(Remor de veus)

LA SRA. TUR I RIBAS:

D’acord? Val.

EL SR. PRESIDENT:

Que ho redactés per poder-ho passar.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Molt bé.

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que hi ha votació separada dels diferents punts, no?

O votem el punt 3...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Ah, d’acord, idò...

EL SR PRESIDENT:

Votem el punt 3 i la resta...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Entesos, sí, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant passem a la votació del punt 3 sense cap esmena.

Vots a favor?

EL SR. REUS I DARDER:

Perdoni, president, el punt 3 tenia una esmena, la 8234 que

ha comentat la diputada Campomar.

EL SR. PRESIDENT:

Quin és el punt que esmenava?

EL SR. REUS I DARDER:

La 8234 és una esmena que anava...
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(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, al final...

EL SR. REUS I DARDER:

President, només era perquè no ha fet referència al tema que

tenia l’esmena incorporada i no sabia sí havia passat per alt o

no.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant votem el punt 3, amb l’esmena incorporada. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat el punt 3. 

La resta entenc que s’aprova per unanimitat.

Queda aprovat per 9 vots a favor, 3 abstencions i cap vot en

contra.

Que aprovada la Proposició no de llei RGE núm. 4099/16,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures econòmiques de

compensació del cost dels residus a les Illes Balears a la Llei

22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6608/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de segona

oportunitat.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 6608/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

pla de segona oportunitat.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

presentam aquesta proposició no de llei a la Comissió

d’Economia que podríem dir que va un poc en la línia en què

hem presentat altres propostes, mocions, al plenari, també a

diferents comissions que afecten diferents sectors productius i,

en general, el mercat laboral, el model econòmic i l’evolució,

per dir-ho d’alguna manera, de la situació econòmica que té

Balears.

A partir d’aquí hem fet diverses interpelAlacions, vam també

demanar la compareixença al conseller de Treball, Comerç i

Indústria per tal d’explicar el pacte per la competitivitat,

l’ocupació de qualitat i el progrés social; també hi va haver

aquestes interpelAlacions, hi va haver en el seu moment dues

mocions corresponents, i, bé, crec que tots els grups

parlamentaris moltes vegades hem posat de manifest quina és

la situació, una situació que si bé en xifres macroeconòmiques

va millorant està clar que no millora per a tots amb la mateixa

rapidesa ni per a tots per igual. El Govern sempre..., i els grups

parlamentaris que donen suport al Govern, han fet referència a

aquest creixement, que ha de ser inclusiu i redistributiu, que jo

crec que és lògic i és cap on hem d’anar, amb un increment de

productivitat, etc.

Cert és que el Govern balear presenta un informe de

conjuntura econòmica on diu que el 2015 es tanca amb un

creixement d’un 3%; 2016 -i ho diu el mateix govern- té una

previsió d’un 3,5%; a la vegada posa una sèrie de mecanismes

sobre la taula a través de la concertació social, a través del

pacte per la competitivitat, l’ocupació de qualitat i el progrés

social, per millorar el model..., canviar i millorar el model

econòmic, arribar a acords.

A partir d’aquí crec que en moltes coses que s’han dit, i

sempre he intentat fer en aquest sentit en positiu aquestes

intervencions, perquè crec que darrere les decisions que pren

un govern i decisions normatives i legislatives per part del

Parlament, hi ha molta gent darrere, que duim uns anys que ho

han passat malament, i lògicament queda molta feina per fer. A

partir d’aquí he de dir que, com deia abans, aquesta millora que

està clar que hi comença a haver, primer continua essent una

incertesa i, segon, no arriba a tothom, i a més aquesta

proposició no de llei, que hem titulat Pla de segona oportunitat,

com temes que també s’han fet per part del Govern central o el

Congrés de Diputats, va enfocada també un poc realment al

petit empresari. No sempre, com se’ns vol fer veure, des del

Grup Parlamentari Popular defensam els grans empresaris, sinó

que també coneixem la problemàtica que tenen molts petits

empresaris que en la situació econòmica, amb aquesta crisi de

tan llarga durada, van haver d’assolir un nivell, per exemple,

d’endeutament, o les seves empreses entrar a concurs de

creditors, i que un cop han passat aquests set o vuit anys

segueixen amb serioses dificultats en aquest sentit. Com també

hi ha -i tots ho sabem- gent que ja té una..., són aturats diguem

de llarga durada, a part de joves treballadors, a part de gent que

ja té una certa edat que té difícil en aquests moments encara

que es vagin generant llocs de feina un accés a aquests llocs de

feina.

En el seu moment el Govern estatal va treure la Llei

25/2015, de 18 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat,

reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social;

entre elles, entre les mesures que establia aquesta llei

anomenada de segona oportunitat, que crec que va ser aprovada

amb una àmplia majoria en aquell moment en el Congrés de

Diputats, es referia a dur a terme mesures cap a facilitar la

contractació de treballadors, i a la vegada també mesures per

tal que les empreses, que tots ho sabem, tenen costos elevats

com pugui ser en el tema de Seguretat Socials, es poguessin

donar ajudes per tal de poder contractar més i, a la vegada que

contractaven més, els costos no els augmentessin tant. A partir

d’aquí es va treure un mínim exempt de cotització a la

Seguretat Social per afavorir la creació de llocs de feina en

temes indefinits, que açò afavoreix la qualitat de la contractació

indefinida, lògicament, que era aquell tema que deien que els

primers 500 euros de cotització per contingències comunes

estiguessin exempts del cost de la Seguretat Social per un

període màxim, crec recordar que eren 48 mesos, igual que

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606608
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quan contractes temporals també es transformessin en

contractes indefinits. 

També distintes administracions i crec que altres comunitats

autònomes ho han fet, donar ajudes a aquest petit empresari;

quan dic petit empresari em referesc -ho torn reiterar perquè

crec que és important- al microempresari, és a dir, aquell

empresari que potser té l’activitat que sigui i és un autònom i té

dues o tres persones assalariades, o en el seu moment va tenir

set o vuit persones, i en aquests moments té, des d’uns nivells

d’endeutament, té un nivell que no li permet, en el moment que

hi ha una sortida... comença a veure una sortida de la crisi, idò

no li permet fer front al que podria ser aquest nou escenari que

ara hi ha.

A partir d’aquí també la llei aquesta 25 barra..., dic allò

d’aquesta llei perquè és l’exemple del que volia jo demanar

amb aquest pla, volem nosaltres demanar amb aquest pla de

segona oportunitat, també hi ha presentada al Congrés de

Diputats, no sé en quina fase de tramitació està, però és cap al

mes de març, crec recordar, es va admetre a tràmit exactament

dia 15 de març de 2006 una modificació d’aquesta llei que va,

per exemple, i ho pos a títol d’exemple, que quan hi ha hagut

un concurs, per exemple, de creditors, un deutor que al final

d’aquest procés queda amb un endeutament a pesar que hagi

finalitzat el concurs, per exemple, de creditors, idò es pugui fer

una exoneració temporal dels deutes que han quedat pendents.

Açò en quin sentit va?, del gran empresari? Idò no, ho torn

reiterar, va en el sentit d’aquell petit empresari que

probablement a causa d’unes dificultats econòmiques potser ha

entrat en concurs de creditors o, sense entrar en concurs de

creditors perquè també és vàlid dir-ho, ha arribat un moment

que no pot fer front als deutes que té, però en canvi amb la

reactivació econòmica que hi comença a haver seria capaç de

tornar a emprendre la seva empresa. I parl d’aquell autònom

que va arribar a tenir 5, 6, 10 treballadors que avui en dia tal

vegada està tot sol, o només en té 2 i té dificultats per, si tenia

un màxim d’endeutament, de circulant per dir alguna cosa, de

60.000 euros, doncs no pot davallar, tampoc no pot augmentar

per seguir creixent. És en aquest sentit fèiem aquesta

proposició no de llei avui en aquesta comissió, emmarcada dins

un Pla de segona oportunitat, que no té, lògicament ser, a títol

d’exemple, com he posat, el que es feia en el Govern pel

Congrés de Diputats i el Govern central, el Govern estatal, sinó

dins el marc de les competències pròpies del Govern balear. Ho

dic perquè ja avançaré un poc el tema de les esmenes, les

esmenes van en la mateixa direcció, però crec que no van

ajustar prou.

Jo crec que la proposta, i esperaré lògicament que es

defensin pels dos grups parlamentaris que les han proposades,

però crec que el que cal, una volta el Govern té més recursos

per a formació, té més recursos per poder dedicar a determinats

sectors de la població que han quedat..., per als joves, majors

de 52 anys, etc., i ho fa com han fet tots els governs i aquest no

és una excepció i amb açò aval la feina que fa, no hi ha res a dir

en açò, però crec que es pot fer una passa més en el moment

que a més el Govern balear també comença a tenir una situació

més folgada que ho pot facilitar. 

Podem parlar també que existeix, per exemple, ISBA, etc.,

és un exemple que pos, perquè és reiterat de vegades quan un

comenta aquests temes, per poder donar ajuda financera a

empreses, però el cert és i que tots sabem, per tenir accés a

determinades línies en aquest sentit, per al petit i

microempresari és dificultós i podríem entrar en temes

d’assessorament, etc. Però açò joc crec que el que calia era com

un Pla de segona oportunitat en aquesta línia, és com ho

enfocàvem en aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. S’han presentat dues esmenes

RGE núm. 8236/16 i 8237/16 per part del Grup Parlamentari

Socialista. Per defensar aquestes esmenes té la paraula l’hble.

Diputat Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, President. Igual sorprendrà algú que havent estat

presentades, signades aquestes esmenes pel Sr. Casanova, sigui

jo que les defensi. En tot cas no és cap acte de covardia

parlamentària per part del seu autor, sinó que, per

circumstàncies extraordinàries, ha de presidir aquesta comissió,

ell mateix m’ha donat la paraula, i he de fer jo de substitut i

esperem..., ho intentaré fer tan bonament com pugui i si no, ja

em donaran una segona oportunitat, esper.

La segona oportunitat és molt important en aquesta vida, en

tots els ordres i no només en el món del treball, sinó també en

l’educació, quantes vegades hem demanat que les lleis estatals

d’educació pensin en la segona oportunitat dels nostres joves,

dels joves que han hagut de desertar dels seus estudis, atrets

pels doblers fàcils d’una feina de temporada. Quantes vegades

els joves que no han tingut prou seny a un moment de la seva

vida, han abandonat els estudis i després haurien de tenir una

oportunitat de poder reincorporar-se als estudis i se’ls nega. Idò

igual també en el món del treball, en el món de l’ocupació és

important que la societat sigui responsable i doni segones

oportunitats d’incorporació al mercat del treball, a tothom, a

tothom, no només a segons qui. 

I per tant, en aquest sentit van una mica les nostres esmenes,

les esmenes del Grup Socialista, a ampliar l’àmbit de l’abast de

la intenció de la proposició no de llei del Grup Popular, que,

com deia el seu autor el Sr. Tadeo, va en la línia de la moció

que ens va presentar en el plenari fa uns dies, en algun punt

més que en la línia, diria que és calcada, més que en la línia.

Però en tot cas crec que mereix un debat i mereix que

expliquem per què presentam aquestes esmenes. 

El Sr. Tadeo ens demana que el Govern faci un pla.

Nosaltres concretam una mica més i deim que aquest pla vagi

acompanyat de línies d’ajuda o avals, més enllà d’un pla. Un

pla..., hi ha molts de plans que si no van acompanyats d’allò

que sona, de recursos, de mitjans, no tenen cap sentit i per tant,

intentam concretar dient que a part de l’assessorament,

imprescindible quan parlam d’inserció laboral i de polítiques

actives, també hi hagi diguéssim capacitat de recursos per

donar suport a aquesta incorporació i d’avals perquè sigui la

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608236
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gent que cerca autoocupació, tengui possibilitat o obrir petites

empreses, tengui oportunitat d’accedir a un crèdit a un preu

just, a un preu suficient i moltes vegades la porta se’ls tanca

precisament per la manca d’aval. I en aquest sentit

l’administració té mecanismes per superar aquesta situació.

I pensam també que és important que s’especifiqui un

poquet més i s’ampliï aquest camp de mires de l’acció del

Govern i pensi específicament en les persones que estan

desocupades, hagi estat la seva ocupació anterior d’allò que

s’entén com empresari, que moltes vegades el nom empresari

amaga autoocupació a la nostra comunitat, a la nostra societat,

és a dir, que és aquella persona que es veu obligada i açò en

molts de casos, convertir-se en empresari malgré lui, és a dir,

que és gent que al final el que acaba sent és un subcontractat

emmascarat d’alguna manera de grans empreses i que és el que

ha patit també els estralls de la crisi d’una manera absolutament

involuntària, i no per manca de capacitat i recursos, sinó perquè

havien estat ofegats en aquesta cadena ilAlògica que moltes

vegades representa l’economia de la nostra petita comunitat. 

I pensam també que és important que el pla tengui mesures

específiques, polítiques actives, la paraula actiu..., és a dir, que

el Govern participi al costat de les persones que necessiten

ajuda, polítiques actives a favor dels aturats de llarga durada i

aquelles persones amb càrregues familiars, majors de 45 anys

que són les que tenen més dificultats per reinserir-se en el món

laboral, a la feina activa, siguin empresaris o no siguin

empresaris, siguin de l’àmbit que sigui. També els empresaris

i evidentment entenem que és una feina imprescindible la

d’empresari a la nostra societat, així com està articulada la

nostra economia, però deim que no només són els empresaris,

sinó també els treballadors en atur, sobretot els de llarga

durada, que necessiten aquest suport.

I no només empresaris i treballadors en atur, sinó també els

treballadors en ocupació necessiten de polítiques actives per

millorar la seva capacitació, per poder fer feina millor i

necessiten del suport del Govern i del suport d’aquest

Parlament, perquè les condicions laborals, tantes vegades tan

precàries, tan injustes que pateixen molts de treballadors,

especialment en els sectors de serveis, es puguin millorar i facin

que en una cadena, en una roda econòmica interessantíssima,

permetin que es reactivi també la capacitat de consum i per

tant, la millora de l’economia de tothom. Perquè si els

treballadors tenen un sou millor, l’economia va millor. I açò és

una cosa més antiga que l’anar a peu, però massa vegades els

governs que l’han d’aplicar, se n’obliden, o haurien d’ajudar

que fos així, se n’obliden.

En aquest sentit, entenem que aquestes són les línies de

feina que hauria de fer el Govern de les Illes Balears i que

entenem que són les que està fent, ha començat a fer feina, ha

posat fil a l’agulla. Partim d’un (...) en polítiques laborals, on

el SOIB era pràcticament un element decoratiu sense activitat

i sense més que diguéssim un lloc on s’anava a apuntar la gent

per tenir la compensació econòmica, però que sense que

participés activament en el suport de l’activitat laboral, la

recerca i la formació. I per tant, entenem que aquestes són les

feines que bàsicament i en aquest sentit van les nostres

esmenes, ha de fer el Govern de les Illes Balears. 

Evidentment condonar deutes, i em permeti que utilitzi la

paraula condonar, deutes sobretot a la Hisenda i Seguretat

Social. I aquí no oblidem el mal que fan els deutes a la

Seguretat Social, perquè no és que fan mal a la hisenda pública

només, als recursos de tothom, sinó que moltes vegades fan mal

als treballadors dels quals no s’han pagat les contribucions de

la part empresarial i que queden en una situació absolutament

dramàtica, els treballadors sense cotitzar a la Seguretat Social

durant el temps que l’empresari... i entenc per impossibilitat,

deixant de banda els casos de per mala fe, és impossibilitat real

econòmica, tenen unes conseqüències dramàtiques per als

treballadors.

Però en tot cas aquests deutes evidentment no sé com

encaixen dins les polítiques actives que hem de fer perquè els

empresaris puguin reprendre la seva funció empresarial, ni

perquè els treballadors puguin inserir-se en un lloc de treball

digne, perquè evidentment els deutes a Hisenda són deutes amb

Hisenda, els deutes a la Seguretat Social són deutes a la

Seguretat Social, aquest govern no és el receptor d’aquests

deutes, no crec que dels pressupostos generals del nostre

govern, de la nostra comunitat, haguem de pagar els deutes a la

Seguretat Social de determinades persones. En tot cas, s’han

negat massa vegades... algunes condonacions de deutes molt

més sagnants que aquestes de gent que ha perdut la casa, de

gent que ha perdut mil i una coses, i evidentment si no som

capaços de demanar que condonin deutes als bancs difícilment

demanarem que condonin deutes al Sr. Montoro, que ha estat

capaç de condonar moltes coses a través d’amnisties fiscals,

però crec que a la Seguretat Social encara no ha gosat de fer-

ho, i em sembla correctament.

Per tant açò ens fa una mica de nosa, aquesta... aquesta

petició ambigua que els deutes a la hisenda pública o a la

Seguretat Social es perdonin. No ho diu així el redactat, allò

que haurem de votar, però sí que la intervenció del Sr. Tadeo

semblava encaminada en aquest sentit, i m’agradaria també que

ens ho aclarís. Aquí podria fer una esmena in voce, però com

que les esmenes in voce no existeixen no la faré, si de cas ja

parlarem de transaccions però les esmenes in voce no

existeixen, a més, clar, parlant de segones oportunitats si hi

hagués una esmena in voce hauríem de donar una segona

oportunitat a tots els grups perquè puguin expressar la seva

opinió i consti al Diari de Sessions, perquè evidentment quan

feim aquí esmenes in voce, i encara té una oportunitat de parlar,

però si jo fos el darrer a parlar, com passa a vegades, feim una

esmena in voce, deixam en falderet, deixam sense capacitat

d’intervenció tots els grups que ja han intervingut i no tenen

dret a una segona oportunitat de paraula. Per tant no la faré. A

més hem tingut una setmaneta per poder fer esmenes i per tant

crec que, temps, n’hem tingut suficient i em quedaré amb la

defensa de les dues esmenes que hem presentat.

En resum, Sr. President, polítiques actives, a favor de la

gent que necessita incorporar-se novament al mercat de treball,

sigui amb la figura que sigui, però tothom, amb equitat i

justícia, amb la participació activa del Govern, del conseller de

Treball, i polítiques específiques pensades per a aquelles

persones aturades de llarga durada majors de 45 anys que tenen

dificultats especials. Evidentment els joves que s’han

d’incorporar per primera vegada al mercat de treball són causa

d’una altra iniciativa, perquè en aquest cas parlam de segona
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oportunitat i en aquest cas seria la primera, seria la primera

oportunitat, per més que moltes vegades, massa vegades, els

joves vegin el seu futur sense oportunitats, i açò és una altra

injustícia que també hauríem de reparar.

Gràcies, president, i dispensi’m per la paciència.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. S’han presentat també dues esmenes,

RGE 8249/16 i 8250/16, per part del Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca. Per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula

l’Hble. Sr. Reus per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Per circumstàncies personals he vengut

a substituir la Sra. Campomar, i no he tengut temps d’estudiar

molt la proposta. Sí que en la proposta concreta del Partit

Popular m’adheresc als comentaris que ha fet el Sr. Borràs

sobre el que s’ha comentat dels deutes amb la hisenda pública

i amb la Seguretat Social, que així com estan redactades les

esmenes pareix que és això la proposta, sembla que això és el

problema que no es puguin iniciar empreses, sembla que dóna

la idea que no pagar la Seguretat Social pot ser una cosa... que

pugui donar lloc al fet que les empreses no siguin viables. Això

a nosaltres ens fa molta nosa i no ens agrada gens la manera en

què està redactat.

Nosaltres hem presentat dues esmenes. La primera va en el

sentit mateix que la primera esmena del Grup Socialista;

nosaltres presentam aqueixa alternativa, però l’alternativa que

presenta el Partit Socialista també ens va bé. La proposició

inicial també és un poc ambigua en el sentit que parla de mercat

laboral i parla d’empresaris, i no queda molt clar si el que es

vol parlar és d’empresa o del que es vol parlar és d’aturats, si

és fomentar l’ocupació, i per això la segona esmena del Partit

Socialista també ens sembla que aclareix els dos termes,

aclareix per una banda el suport a l’empresa i per l’altra banda

posar mesures que afavoreixin la inserció laboral. Per tant ens

sembla també adient.

La primera esmena nostra ja l’he esmentada, va en el mateix

sentit que la primera del Grup Socialista i per tant ens va bé

tant una com l’altra. Nosaltres sí que afegíem una altra esmena

en el sentit d’impulsar l’esperit emprenedor mitjançant

programes formatius i mitjançant programes que permetin i

també ajudin accedir a aquests avals i a aquestes ajudes que hi

ha, que ha anomenat també el Sr. Tadeo, com l’ISBA. Jo aquí

ara no tenc la dada concreta perquè no he tengut temps de

mirar-la, però a l’ISBA l’aportació que fa el Govern balear va

pujar considerablement amb l’aprovació que es va fer dels

pressuposts de 2016, com també va pujar considerablement el

pressupost destinat al SOIB. Per tant crec que el Govern està

fent els deures en aquest aspecte amb l’impuls a

l’emprenedoria, amb l’impuls a la Societat Balear de Garantia,

l’ISBA, amb l’impuls a aquestes línies, i amb l’impuls al

pressupost del SOIB de cara a donar una segona oportunitat a

la gent aturada.

Per tant entenem que aquests punts... vull dir que nosaltres

donam suport alternativament a l’esmena del Grup Socialista

primera o a la primera nostra, i també a la segona del Partit

Socialista i a la segona nostra.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Torn de fixació de posicions. Pel Grup

Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Saura per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. President. Crec que estam davant una nova oda

al creixement per part del Partit Popular. S’han presentat

diverses iniciatives en aquest parlament que diuen que estam

creixent un 3%, que potser podem créixer a un 3,5%, i que hem

de fer qualque cosa i aprofitar l’ocasió, la gran oportunitat.

També s’han dit coses que em sorprèn molt escoltar-les tan

clares i tan evidents. O sigui, el Sr. Tadeo ha arribat a dir que

no només defensam els grans empresaris, sinó que coneixem la

realitat de les petites i mitjanes empreses. A mi això em sona un

poc a compassió. Jo crec que hem de defensar els petits i

mitjans comerços, la majoria social de la nostra comunitat

autònoma, i no defensar els interessos dels grans empresaris,

que aquests interessos sempre estan garantits perquè ells tenen

els mitjans perquè sigui així.

I, clar, parla de traduir tot aquest creixement econòmic en

benestar social, i jo em deman quan, perquè què hem

d’esperar?, que les grans empreses tinguin beneficis

extraordinaris per augmentar un poquet el benestar o que hi

hagi millors condicions laborals a les empreses? Jo no ho puc

compartir això i per això l’exposició que s’ha fet i l’exposició

escrita d’aquesta proposició no estic gens d’acord amb els

termes que s’utilitzen, perquè sempre parla d’incrementar la

competitivitat; i com s’incrementa aquesta competitivitat?, idò

lògicament amb pitjors condicions laborals i amb una baixada

de sous, a no ser que per primer cop el Partit Popular vulgui

competir per alt i no per baix, perquè l’altre dia no sé si vàreu

veure El Objetivo d’Ana Pastor sobre el TTIP i hi havia veus

que deien “qui no entengui que el seu destí és apostar per més

competitivitat quedarà fora”, i clar, aquestes expressions volen

dir que bàsicament els països del sud d’Europa i les comunitats

que basen la seva riquesa en el turisme han de baixar

condicions laborals, han de disminuir sous i han de fer

retallades en els serveis essencials del nostre estat, i jo en això

no hi puc estar d’acord. Es parla molt de la millora de la

qualitat del treball però això, si no es fa una aposta decidida per

això, evidentment no millorarà la situació, mentre veim com els

beneficis de les grans empreses sí que creixen. En aquest sentit,

clar, estam a favor de les segones oportunitats, però crec que

hem d’apostar primer per les primeres oportunitats que han

mancat molt i és per això que molts de joves d’aquest país i de

la nostra comunitat autònoma s’han hagut d’anar a uns altres

països. Jo no ho sé, gent de la meva generació que són a

Hèlsinki, a Dublín, a Londres exercint treballs perquè aquí no

han trobat cap primera oportunitat. 

Crec que hem d’anar molt en compte amb creixements

exagerats, perquè aquí, o sigui, abans de la crisi econòmica

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608249
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l’economia espanyola estava en un creixement d’un 4%, i

sembla que cada vegada que augmenta la bombolla ens hem de

ficar a veure si trobam més oportunitats, si podem créixer més,

augmentar la competitivitat, però és que aquesta bombolla

esclatarà en algun moment. O sigui, en el moment que les

desgràcies que passen al nord d’Àfrica, idò, per sort se

solucionin, aquí s’ha acabat el negoci. Crec que ens trobam en

una situació excepcional precisament per això i per això veiem

els carrers plens de turistes, i no per una altra qüestió, clar que

influeix una política determinada, però el que passa és una

qüestió conjuntural per una crisi en altres països.

Es parla molt d’autònoms i d’emprenedors, però jo crec que

no es tenen en compte totes les persones amb talent que se

n’han hagut d’anar d’aquest país, que serien precisament les

persones que ens farien competir per dalt i no per baix, i jo crec

que millorar les condicions laborals de la majoria de la gent

perquè si es creen noves empreses amb noves tecnologies i

s’aposta pel coneixement la gent veurà que aquí sí que hi ha

oportunitats i es pot millorar la situació de moltíssima gent. 

Després, respecte del tema de les ajudes financeres a

empreses. Entenc que la petita i mitjana empresa ha de tenir

moltíssimes ajudes, però fins ara el que hem vist del Govern de

l’Estat són ajudes fiscals per a les grans fortunes d’aquest país,

com ha dit el Sr. Borràs, amb l’amnistia fiscal del Sr. Montoro,

i no posant cap mesura que pugui combatre el frau fiscal en el

nostre país, que significa una pèrdua de 50.000 milions d’euros

cada any. Això és defensar les petites i mitjanes empreses que,

com parlava l’altre dia al Ple, idò, suposa més d’un 90% de les

empreses d’aquesta comunitat autònoma. Però si deixam tantes

facilitats per a les grans empreses i ens oblidam de les petites

lògicament no podrem solucionar aquest problema perquè qui

paga els imposts que s’han de pagar són les petites i mitjanes

empreses i no les grans i per això tenen molts de doblers, molts

de beneficis que sempre generen un creixement exponencial als

seus comptes i una pèrdua per a la majoria de les empreses

d’aquesta comunitat autònoma.

Això crec que té molt a veure també amb el decret que es va

fer perquè no pogués haver-hi més grans superfícies, de

moment, a la nostra comunitat. Crec que aquestes mesures

valentes són necessàries, però en manquen moltíssimes més.

Això referent a l’esperit que crec que té aquesta proposició i a

l’exposició de motius. 

En tot cas, pensam que el problema no és Hisenda en la

proposta concreta, en el punt concret d’aquesta proposició, i

pensam que les esmenes que s’han presentat són més

adequades, estam a favor que es doni assessorament, que es

donin ajuts per a l’autoocupació i que s’aposti per la inserció

laboral, perquè he parlat dels joves, però un dels colAlectius més

perjudicats per aquesta crisi són els aturats de llarga durada i

els majors de 45 anys, que aquesta gent realment ho passa molt

malament i moltes vegades viuen amb l’únic ingrés de l’àvia o

del seu fill que els passa qualque doblers, perquè fa molt que

no disposen de l’ajuda dels governs en general. I crec que això

té a veure també amb la segona oportunitat perquè la gent no es

mereix una segona oportunitat, es mereix una primera, no es

mereix compassió, mereix solucions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari

donarà suport a aquesta iniciativa. Entenem que aquesta

iniciativa el que fa és posar el focus sobre una determinada

problemàtica social i econòmica, una problemàtica social i

econòmica que mereix molta més atenció de la que ha tengut,

i en això coincidim plenament amb el grup proposant. És

evident que hi ha un problema a un colAlectiu, que és el de les

persones majors de 45 anys a l’atur, que ells mateixos

consideren que són invisibles, que ningú no els fa cas, que

ningú no tracta els seus problemes, i per una vegada aquí es

recull intentar donar alguna solució i donar continuïtat i impuls

a les empreses i als empresaris que ho han passat molt

malament amb la crisi. Per tant, nosaltres estam d’acord amb

aquest diagnòstic. 

De fet, la proposició el que fa és convidar el Govern a fer

un pla, convidar el Govern a fer un pla, per tant, no diu què ha

de fer al Govern, li diu: senyors del Govern hi ha un problema,

aquest problema que hi ha amb aquestes persones i amb aquests

empresaris i vostès elaborin un pla i posin les mesures que

considerin adequades per fer front a aquest problema, que

existeix i que és massa invisible. Això és el que fa la iniciativa.

Tal vegada és que jo no sé llegir prou o és que llegesc amb

massa claredat el que diu la proposició i no li veig el sentit que

altres munten una pelAlícula sobre el que no diu la proposició

no de llei, perquè el que diu és clar i crec que ho he resumit

amb concisió. 

Nosaltres, evidentment, com a grup parlamentari no ens

sembla malament que l’economia creixi ni ens sembla

malament que es creï ocupació gràcies a aquest creixement, ni

que intentem ser més competitius, si hi ha altres partits que els

sembla malament això, bé, s’ho haurien de fer mirar, perquè

realment molt malament van els treballadors si aquests partits

els han de donar solució quan no creuen en l’ocupació i en la

feina de les persones.

És evident, i acab amb això, és evident que un dels

problemes que tenen els empresaris i les empreses petites i

mitjanes són els costos d’Hisenda i de la Seguretat Social, que

la proposició no diu que s’eliminin, només diu, constata, una

altra vegada, una realitat. Per tant, clar, supòs que la gent té

més facilitat a fer discursos que de conèixer la realitat i de

conèixer quines dificultats tenen les empreses per pagar la

Seguretat Socials, però això és una realitat com un temple i

l’únic que fa la proposició és recollir-la. Per tant, també en

aquest punt des d’aquest punt de vista li donam suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Castells, per un temps

de deu minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, des del nostre grup també

compartim la preocupació i la importància de la problemàtica

que planteja, però vull fer un parell diguem de notes prèvies

d’aclariment de coses que no comparteixo del plantejament,

que bàsicament és, podríem dir, el diagnòstic de la situació

econòmica de les Illes Balears.

Potser és un tema colAlateral que no entra en el nucli del que

aquí plantegem, però curiosament és com si diguéssim el

fonament a partir del qual vostè fa la seva proposta,

concretament parla de la millora dels comptes del Govern, bé,

jo aquí posaria entre parèntesi, sic, el que diu aquí, i també

parla de l’increment del PIB. Això ara ho relacionaré amb

algunes coses que ha dit el Sr. Melià respecte de la creació de

riquesa i de la generació d’ocupació. Hi ha un tema que aquí

hem parlat moltes vegades, però sembla que encara no està

entès, que això és un arma de doble tall a la nostra comunitat

autònoma i ara ho explicaré bé.

Abans, però, vull fer una correcció també a una cosa que ha

dit el Sr. Melià, que diu: per primera vegada ens preocupem de

fer visibles...”, escolti, precisament existeix un programa que

es diu “Visibles” que el Govern va posar en marxa a la tardor

i que ha permès que gent, majors de 45 anys, entrin a treballar

a les entitats locals. És a dir, que no és la primera vegada que

es planteja aquest tema. Ja en la seva primera compareixença

el conseller de Treball va posar sobre la taula aquest tema, va

assenyalar dues prioritats, majors de 45 anys i els joves, i va

presentar un programa per a cadascuna d’aquestes prioritats.

Per tant, no és la primera vegada que es posa damunt la taula la

problemàtica dels majors de 45 anys. 

Això és un parèntesi. Passant al tema de l’increment del

PIB, a veure, anem alerta perquè això és que moltes vegades,

quan parlem de turisme, i ara per parlar francament del tema,

vostès ens acusen que nosaltres estem en contra del turisme, i

a mi m’agradaria que tant de bo això, aquesta conversa que

tindrem vostè i jo ara -perfecte, si vostè no ho fa- serveixi

perquè..., bé, i el Sr. Melià també ho ha dit alguna vegada, això,

una vegada que li vaig dir que la nostra economia estava

malalta. A veure, a les Illes Balears pot estar pujant el PIB,

poden anar incrementant els treballadors i, a la vegada, poden

anar incrementant de forma exponencial les despeses socials,

perquè el problema per a l’estabilitat econòmica d’una societat

no és l’increment del producte, sinó la ràtio, la productivitat, és

a dir, la relació d’aquesta riquesa produïda pel nombre d’hores

treballades, i el problema és que nosaltres tenim un sistema

econòmic que genera treball de baixa qualitat que aporta poc

valor, i això de fet ens ho va explicar una vegada molt bé el Sr.

Borràs en el ple: podem estar creant molta ocupació i a la

vegada no disminuir l’atur, perquè feim un efecte cridada de

gent de fora que ve a buscar aquesta feina de baixa qualitat que

moltes vegades la gent de Balears no accepta i se n’ha d’anar

a treballar a fora, perquè té un nivell de formació molt més

elevat.

Aleshores anem alerta, perquè això és un arma de doble tall,

com dic. Aquest flux tan gran de turistes que tendrem enguany,

tot això, alerta, perquè això és pa per a avui i gana per a demà;

això, perdó, no, ja és gana per a avui, perquè com que fa tants

d’anys que estam així, aquell pa que ens pensàvem que era com

un mannà fa que l’increment del PIB no serveixi per tirar les

campanes al vol ni molt menys, i això va també una mica en la

línia del discurs que ha fet el Sr. Saura, és a dir, no ens creguem

que perquè hi hagi molts turistes i perquè augmenti el PIB tenir

màniga ampla per gastar en coses noves, perquè això és

totalment al contrari, o sigui, és totalment al contrari, és a dir,

encara grava més les arques de la comunitat autònoma. 

Per tant a mi em semblava..., perdó, perquè és un tema que

no és central de la seva proposició, però sí que és el fonament

a partir del qual vostè fa (...) Em sap greu, però el fonament

està equivocat, per tant com a fonament no ens serveix.

Vol dir tot això que he dit, que tal vegada m’he allargat

gaire, que no estem d’acord amb el que vostè planteja? Home,

clar, evidentment que hi estam d’acord, però és que vostè

mateix ho ha explicat, que hi ha una llei estatal de segona

oportunitat, aquesta llei de segona oportunitat, però fixi-s’hi,

aquesta llei planteja tota una sèrie d’exoneracions temporals de

deute però exclou els deutes amb la hisenda pública i amb la

Seguretat Socials, és a dir, l’Estat fa una llei per exonerar la

gent que s’ha quedat entrampada de pagar els seus proveïdors,

però, ep!, quan el proveïdor principal o el creditor principal és

el mateix estat, aquests no els condona o reestructura. Estic

d’acord amb els comentaris que han fet el Sr. Borràs i el Sr.

Reus sobre l’oportunitat de condonar els deutes a la Seguretat

Social o sobre el fet que hi hagi empresaris que assumeixin

deutes amb la Seguretat Social, però en qualsevol cas jo crec

que seria l’Estat el que si de cas hauria de preveure a la seva

legislació com condona o com reestructura els deutes amb la

Seguretat Social o amb Hisenda, però si ni el mateix estat quan

fa una llei de segona oportunitat no condona o reestructura els

deutes amb la Seguretat Social o Hisenda, nosaltres què hem de

fer? A mi em sembla que d’alguna manera és demanar a les

arques de la comunitat autònoma que assumeixin una

responsabilitat que no està en condicions d’assumir.

De totes maneres vostè diu que, bé, al cap i a la fi això de

la hisenda i de la Seguretat Social es dóna a entendre, no ho diu

exactament la seva proposició, però demana que es faci aquest

pla de segona oportunitat, i jo crec que les esmenes que s’han

presentat tant pel Grup Socialista com pel Grup de MÉS per

Mallorca el que fan és concretar aquest pla i inserir-ho en el

que ja s’està fent per part del Govern, i bàsicament es toquen

quatre aspectes que em semblen importants i que suposo que

vostè hi està d’acord: un és l’autoocupació, l’altre és la inserció

laboral de llarga durada, l’altre és la consolidació empresarial,

i l’altre és la formació per a l’emprenedoria. Per tant crec que

és molt més rigorós acceptar aquestes esmenes o mirar

d’arribar a un acord per incloure totes aquestes mesures, que

senzillament quedar-nos amb la idea aquesta del Pla de segona

oportunitat insinuant unes mesures que, com ja li dic, crec que

seria l’Estat si de cas el que les hauria de desplegar, o fer

efectives, o materialitzar, i per tant si de cas aquesta proposició

no de llei podria tenir sentit instant l’Estat a recollir aquesta

problemàtica en la seva pròpia llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Tur per un temps de deu minuts.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. La meva intervenció serà molt breu.

Estic d’acord amb el fons d’aquesta qüestió i crec que és molt

positiu que el Grup Popular hagi portat a aquesta comissió el

debat sobre un pla de segona oportunitat, perquè certament hi

ha moltíssima gent que està quedant a les voreres quan és gent

que està encara en edat, evidentment, de treballar, en edat

d’aportar molta experiència, en edat d’aportar un valor afegit

importantíssim a molts de sectors, i que evidentment no pot

quedar desnonada de la cursa de la feina ni de la seva vida

professional.

Per tant estic d’acord en aquest sentit, però en el meu cas

donaré suport a les esmenes que han presentat els grups de la

majoria. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara procedeix la suspensió per un temps

de deu minuts. Si no és així, pertoca al grup proposant fixar

posicions i assenyalar si accepta les esmenes per un temps de

cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

primer de tot vull agrair el to de les seves intervencions, vull

creure que totes constructives, algunes des de la discrepància

més total i absoluta. A partir d’aquí vull agrair expressament la

intervenció del Sr. Melià, representant d’El Pi, que he de

donar-li també les gràcies per donar suport a aquesta proposta,

que de fet el que m’ha vingut a fer és la rèplica que jo havia de

fer, perquè crec que és vertaderament qui ha entès d’una

manera molt clara aquesta proposta.

Primer de tot he de dir que és un pla deixar obert al Govern,

com han fet altres comunitats autònomes i crec que algun

ajuntament dins les seves competències, dins el marc de les

seves competències, ajuntaments grossos també, ho han

desenvolupat, tirar endavant mesures d’aquest tipus, i la idea és

precisament açò, un pla, no anar a mesures concretes, i les

esmenes vull dir que la primera intervenció va cap a un sentit

de coses que fins i tot el Govern ha d’anar fent, i crec que és

incidir en el que ja s’està fent, i no en el que demanam

precisament amb aquesta proposició no de llei.

He de dir, perquè a més crec que és reiterat el tema quan

parlam de creixement econòmic; escolti, no ho dic jo, és que

són vostès que donen... o en aquest cas llevat d’El Pi i del Partit

Popular, que donen suport al govern actual. És aquest govern,

és el conseller de Treball, Comerç i Indústria qui va presentar

l’informe de conjuntura econòmica de 2015, el va presentar

l’abril de 2016, com ja ha dit a diverses interpelAlacions, i diu

“el conseller de Treball, Comerç i Indústria Iago Negueruela ha

indicat avui que l’economia balear ha accelerat el seu

creixement a la segona meitat del 2015, i tanca l’any amb un

creixement del 3%. Així mateix ha informat que per al

proper..., per al 2016, per a enguany, s’ha previst un creixement

d’un 3,5%. Aquest increment ha resultat l’aportació positiva a

tots els sectors”, etc., etc. És a dir, jo només transmet el que diu

el Govern, i que davant aquesta situació de dades

macroeconòmiques, que no són microeconòmiques -moltes

gràcies- i no arriben a tothom, es poden fer coses diferents.

A partir d’aquí, també perquè el temps és el que tenim, aquí

ningú no ha parlat de condonar deutes, ni tan sols no ho diu allò

a què he fet referència, que ho he duit i ho he volgut posar

damunt la taula a títol d’exemple, perquè crec que va tenir la

Llei 25/2015, de 28 de juliol, un ampli consens les mesures que

es feien, com la proposició no de llei..., perdó, la proposició de

llei que hi ha ara entrada al Parlament, sempre parlam d’una

exoneració temporal de passius a què no hagi pogut fer front un

empresari sempre com a persona física, és a dir, ni tan sols no

anam a una entitat jurídica en aquest sentit, amb la qual cosa no

estam parlant d’exonerar deute ni de Seguretat Social ni

d’Hisenda. Jo crec que el Sr. Melià ho ha vist molt clarament,

que són els exemples clars i que tenen avui en dia els

empresaris, el petit empresari, torn remarcar, en aquest sentit.

És a dir, és una exoneració temporal, no estam parlant de

condonar deute. Fins i tot moltes vegades parlam d’açò una

volta haver passat, com diu la mateixa proposició no de llei en

aquest cas al Congrés, concreta una volta hagin acabat

processos de concursos de liquidacions d’empreses, etc.

A partir d’aquí, la filosofia d’aquesta proposició no de llei,

que crec que no es resumeix en les esmenes que es presenten,

és fer alguna cosa concreta; crec que a més nova, que pugui ser

innovadora, com es planteja a altres comunitats autònomes,

perquè donam per fet, ho he dit a la meva intervenció, perquè

tampoc no hi hagi cap malentès en aquest sentit, que crec que

el Govern té més recursos, té més disponibilitat en aquest

moment, fa una feina determinada que podríem entrar a

discutir, que lògicament no farem avui aquí, en temes des de

formació, tots els temes del SOIB, temes de sinistralitat laboral,

etc., i fa la seva feina. Aquí es demana una cosa més i fer una

passa més.

Entenc que probablement no s’hagi pogut entendre o no

s’entengui suposar o demanar que es faci un pla en aquest

sentit, dins les competències que tengui la comunitat autònoma,

no es pugui entendre, o si..., bé és que aquí demanam coses

genèriques, no, no, no són coses genèriques, el que passa, com

deia el Sr. Melià, que veig que ha agafat molt bé la idea, diem

que el Govern, dins les seves facultats, dins les seves

competències, digui què pot fer, el Govern central diu una cosa,

els consells insulars podran fer unes altres, els ajuntaments unes

altres, una diputació un altre i el Govern balear, dins el seu

marc competencial, tal vegada pot fer alguna cosa. Per no

remetre per exemple a petits empresaris que puguin anar a

demanar a l’ISBA recursos o finançament quan..., cada un té

les seves experiències, sé que és complicat.

A partir d’aquí, jo sense cap ànim de dir que no m’agraden

les esmenes, entenguin que no va per aquí, perquè saben que

són les quatre àmpliament, perfectament acceptables, però crec

que desfigurarien sortir d’aquí amb un acord que tenia la

filosofia d’aquesta proposició no de llei, que és anar molt més

enllà i fer coses que no es fan en aquest moment, o pensar un

poc... -acab tot d’una Sr. President-, què es pot fer.

Per tant, dir que no acceptaré les esmenes perquè desvirtuen

la idea que el Govern pugui fer un pla. I en qualsevol cas ja
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intentarem presentar coses més concretes, però que no sé si

coincideixen amb quatre esmenes concretes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Passem a la votació. No s’accepten les

esmenes, per tant, és votació única.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

Per tant, per 4 vots a favor i 9 en contra, queda rebutjada la

Proposició no de llei RGE núm. 6608/16, presentada pel Grup

Popular, relativa a Pla de segona oportunitat.

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

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 13, de dia 28

d'abril del 2016.

- Al sumari i a les pàgines 182 i 186.

Allà on diu:

RGE núm. 1959/16, ...

Hi ha de dir:

RGE núm. 1569/16, ...

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601569
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