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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc us demanaria
si es produeixen substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera del Partit Popular substitueix Maria Salom.

EL SR. GARAU I SALAS:

Jaume Garau per Bel Oliver.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò l’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de
les següents proposicions no de llei: RGE núm. 11245/16, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a afavorir la informació
pública en el foment de la contractació, i RGE núm. 12004/16,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per reactivar
l’economia i l’ocupació a les Illes Balears.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11245/16, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a afavorir la
informació pública en el foment de la contractació.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 11245/16. Per defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
bon dia. Aquesta proposició no de llei que hem presentat té un
objectiu molt simple, que és facilitar a les petites i mitjanes
empreses, als autònoms, l’accés d’alguna manera als mitjans
que tenen avui dia d’informació i de possible contractació. És
a dir, al SOIB en aquest cas, que és el Servei de les Illes
Balears i també perquè hi està vinculat d’alguna manera, al
SEPE, que és el servei que depèn de l’Estat.

Avui dia normalment el SOIB s’entén com un servei, quan
un entra diguem al portal, s’entén com un servei que sobretot
serveix per a aquella gent que cerca feina, o sigui per als aturats
o per a la gent que cerca feina. En canvi, diguem la part més
vinculada a aquestes petites i mitjanes empreses, a aquests
autònoms que cerquen candidats per als llocs de feina que les
mateixes empreses ofereixen, és una part que és pràcticament
inexistent i que està arraconada, per això remet a través d’un
conveni aquest mateix portal al SEPE, un conveni que
bàsicament el que fa és que a través de l’altre organisme es
puguin fer o es facin els tràmits relatius en aquest cas als
contractes de formació i d’aprenentatge per a les empreses que
estan radicades aquí, a la comunitat de les Illes Balears.

Però de tota manera a través d’aquests mecanismes,
s’informa de quin contracte correspon responent una sèrie de
preguntes. Però per exemple no s’informa d’aspectes
importants, com és si l’empresari es pot acollir a determinades
bonificacions, si pot comptar amb determinades reduccions,
etc. Al portal del SOIB en canvi ni tan sols això, és a dir, l’únic

més enllà de la remissió, l’únic que hi ha al final és la
possibilitat de demanar cita prèvia.

Què passa? Que finalment molts de treballadors autònoms,
molts de responsables de petites i mitjanes empreses, que
desconeixen també la legislació no saben si tampoc els pot
convenir una persona d’un colAlectiu o d’un altre, que no tenen
temps tampoc per desplaçar-se i per tenir una entrevista a
través del sistema de cita prèvia, i el que fan és no utilitzar
aquests recursos.

Per tant, el que demanem nosaltres bàsicament en aquesta
proposició no de llei és que a través el mateix portal del SOIB,
aquest assessorament es pugui fer per via telemàtica. Avui dia
pareix que una cosa així no hauria de ser una cosa complicada,
mala de fer; i evidentment que les dades que pugui haver-hi en
el SOIB i en el SEPE, també sigui dades que es creuin i que
d’alguna manera això respongui a allò que està establert en els
convenis de colAlaboració entre totes dues entitats i també fer-
ho d’acord amb les lleis 39/2015 i 40/2015, encaminades a
l’administració electrònica.

Finalment, quin és l’objectiu? L’objectiu és facilitar aquests
sistemes de contractació. Per tant, facilitar a aquests autònoms,
petits empresaris tots aquells mitjans que en aquest moment
poden tenir al seu abast, per contractar la gent que vulguin
contractar i per fer-ho d’una manera eficaç, ràpida i, en
definitiva, productiva.

D’aquí vénen els tres punts de la proposició no de llei. El
darrer té més un caràcter general. Els dos primers estan
directament vinculats a això que els acab d’explicar. I creim
que és una proposta que hauria de merèixer, i així ho esperem,
l’acord de la resta de grups. Finalment es tracta de millorar un
servei que ha d’afavorir a tothom. Evidentment petits
empresaris en aquest cas i també a treballadors que a través
d’aquest mecanisme probablement tindran un accés molt més
fàcil també a la possibilitat de trobar un lloc de feina.

Respecte de les dues esmenes, si de cas esperaré
l’explicació que pugui fer el Partit Socialista i després en el
torn final les comentaré.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. S’ha presentat una esmena, la RGE
núm. 14947/16 per part del Grup Parlamentari Socialista. Per
a la defensa d’aquesta esmena té la paraula l’Hble. Sr.
Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo he vist aquesta proposició no
de llei..., la veritat és que quan la vaig veure em va resultat una
mica sorpresa perquè realment parla de moltes coses, parla de
moltes i coses i deixa veure que no tenim clares determinades
coses.

Aquí s’ha parlat del SEPE i del SOIB, com dues
administracions que no són administracions separades, sinó que

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611245
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201614947
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el SEPE és l’administració de l’Estat i que a través del conveni
té delegades per si mateix una sèrie de funcions al SOIB, val?
El SOIB en la seva carta de serveis estableix tots els serveis
que ofereix i ofereix serveis majoritàriament als treballadors
perquè fa tot allò que és registre de demanda, intermediació,
orientació laboral, i un servei a empresaris a través de registre
de contractes i d’altres. Això és el que està estipulat al conveni.
És a dir, el SOIB no ha de fer altres funcions més que les que
són allà.

També hem de dir que dintre del procés de l’avanç de
l’administració electrònica, és d’entendre que cada vegada es
fan més coses a través de la xarxa i, per tant, no hi posem cap
impediment. Pensam que hem d’anar avançant en aquest sentit.
El que passa que quan parla de bonificacions, clar aquí hi ha un
problema molt important i és que el Servei Públic d'Ocupació
estatal té uns sistemes informàtics i unes bases de dades, perquè
han d’abastar tot l’Estat espanyol, mentre que el SOIB té un
altre sistema informàtic i una altra base de dades, perquè,
primer, té unes altres funcions i, segon, abasta una altra banda.

Què passa? En certa manera el que feim és barrejar dues
competències de dues administracions diferents. Una cosa és el
SEPE que té una funció de registre, control, seguiment de
contractes, que per això també hi ha una inspecció de treball
que depèn de l’Estat i això està connectat amb la Seguretat
Social i, per tant, té un caire. I per altra banda, hi ha el SOIB
que l’únic que fa és d’eina de suport. De fet, al SOIB s’hi pot
accedir o bé de manera directa, o bé a través de cita prèvia com
bé ha dit, però també hi ha una part d’administració electrònica.
Quan vostè entra, dintre de la pàgina web que parla aquí, hi ha
una pestanya que posa “treballadors” i una pestanya que
posa“empresaris”. Per tant, (...). El que passa és que el SOIB
ofereix allò que pot oferir i només en virtut del conveni.

Dit això, nosaltres vam mirar la seva proposició no de llei
i el punt 1 de la proposició no de llei que diu, “adoptar mesures
encaminades a difondre l’existència de bonificacions i
reduccions”. D’acord, això està bé, difondre el que hi ha, el que
passa és que també hem de tenir en compte que el SOIB a
través de les polítiques que està fent amb recursos propis també
aplica bonificacions i canvis. Per tant, al SOIB s’informa de tot
el referent a les bonificacions i les millores de contractació que
afecten la comunitat autònoma i a través del SEPE el que afecta
la resta l’Estat.

Pel que fa al punt 2 hem presentat una esmena perquè,
primer, aquí posava únicament el SOIB, obviava el SEPE i és
una competència que no correspon al SOIB, per tant, en
principi li havíem de dir que no, per això li hem presentat
aquesta esmena, aquesta esmena a desenvolupar conjuntament
el SEPE i implementar un servei d’informació i resolució de
dubtes de contractació on line per a empreses i també per a
treballadors, no té el perquè..., si resolem dubtes, resolem
dubtes.

La segona part de la proposta que diu aquí, respectant lo
establecido en la ley orgánica tal, és que partim de la idea que
l’administració és la màxima defensora del procediment
administratiu i de respecte a la llei, és a dir, si no respecte la llei
l’administració apaga y vámonos, jo és que no acabo

d’entendre per què hem de citar tots els respectes aquí, però
bé... està bé.

I del punt 3 què vol que li digui?, el punt 3 està bé, però no
sé..., és que tampoc no té massa sentit posar-ho aquí, no?, això
d’aquí, que continuï treballant per a la inserció laboral, idò sí,
és la feina del SOIB, la feina del SOIB és treballar per la
inserció laboral dels colAlectius favorits i més desfavorits i fa...,
després ja parlarem d’aquest tema, però bé, en principi sí.

Per tant, li presentem aquesta esmena que és: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern a desenvolupar i
implementar per part del SOIB un servei d’informació i
resolució de dubtes i consultes de contractació on line per a
empreses i treballadors”, que pensam que és molt més ajustada
al que hi ha al conveni.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
vagi per endavant dir que votarem a favor d’aquesta proposició
no de llei que presenta el Grup Mixt pel partit Ciudadanos i
també en el cas, també ja ho dic, que s’accepti l’esmena que
presenta el Grup Socialista també votaríem a favor del punt 2
amb aquesta esmena, d’una manera o altra els tres punts els
votam a favor.

I els votam a favor senzillament perquè fins i tot crec que va
un poc encaminada en el que va la proposició no de llei que
nosaltres, salvant totes les diferències, però que presentam
després, que és que l’objectiu és que aquella gent que és a
l’atur o no té feina tengui les màximes possibilitats de trobar
feina. I és cert que crec que avui en dia qualsevol empresa,
encara que sigui la petita i la microempresa, que al final a
Balears podríem dir que és el que més hi ha, té prou
assessorament per estar al corrent de qualsevol tipus d’ajudes,
de bonificacions i reduccions quant a la normativa laboral, però
també és cert que hi pot haver empreses a les quals no arribi o
que no tenguin prou informació.

A partir d’aquí crec que al final el que feim amb aquesta
proposició no de llei és aquells aspectes que poden afavorir o
que l’administració ja fa per intentar afavorir la creació de llocs
de feina i que l’empresariat pugui contractar, idò donar
facilitats perquè l’empresari, diguem, pugui conèixer aquestes
bonificacions i reduccions en matèria de normativa laboral.

Tots sabem que una de les despeses més gran que tenen les
empreses és el cost de la Seguretat Social, que és on hi ha
moltes vegades bonificacions per part... ja siguin estatals o
puguin ser d’una comunitat autònoma o ajuts per a
contractacions de diferent tipus o també ajuts que puguin ser a
un autònom a l’hora de cobrar l’atur i que pugui cobrar tot
d’una vegada.
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Per tant, crec que aquesta proposició no de llei va
encaminada a això, a intentar que aquests mecanismes que les
administracions legislant posen a l’accés a l’empresariat perquè
d’una manera més barata pugui contractar i fer davallar les
xifres d’atur, idò que es donin a conèixer i que l’empresariat,
sobretot el petit i el micro... les microempreses que moltes
vegades no tenen els mecanismes que pugui tenir una empresa
d’una altra... no grans empreses, sinó una empresa de petit
grandària, però que no sigui aquella també molt petita perquè
no té un assessorament adequat, etc., que el pugui tenir per part
de l’administració.

I en aquest sentit torn reiterar el nostre vot a favor dels tres
punts, fins i tot si s’aprova l’esmena perquè crec que va en
aquesta línia del que ens interessa a tots, no?, que és que hi hagi
creixement econòmic, que aquest creixement econòmic es
converteixi en una creació de llocs de feina i això també passa
pel fet que l’empresariat que es pot plantejar contractar i tal
vegada no ho fa pels costos que pugui suposar i no sap de les
bonificacions, idò li puguin arribar d’una manera més fàcil o
que tengui una manera més àgil de poder anar a cercar aquesta
informació.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Ara pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Saura, per un temps
també de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres entenem que amb
aquesta proposició no de llei es vol d’alguna manera combatre
el problema de l’atur i que es vol fomentar la contractació
també des d’un treball, des del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears, cosa que nosaltres... filosòficament ens agrada, ens
agrada que el sector públic sigui fonamental a l’hora que la
gent pugui trobar feina.

En altres aspectes amb el partit que presenta la proposició
no de llei tenim moltes diferències, nosaltres no pensam que
per fomentar la contractació calgui un contracte únic que iguali
per baix les condicions de contractació o que calgui una
motxilla austríaca com defensaven al seu programa en l’àmbit
estatal. En canvi sí que ens agrada la filosofia d’aquesta
proposició no de llei.

Es parla, com ha dit bé el portaveu del Partit Socialista,
sobre el tema dels costos de l’empresari, la informació a
l’empresari, les bonificacions, però es parla poc de la
informació per al treballador, cosa que és fonamental, sí que es
diu que aquesta informació ha d’estar a l’abast per via
telemàtica i això entenem que... bé, hi estam totalment d’acord.

Després hi ha un altre vessant que ens sembla molt
important, que és el tema de l’exclusió social i de gent jove que
no ha trobat un treball mai i gent major que no trobarà mai
feina si no l’ajudam.

Per això creiem que són importants els programes que es
duen a terme des de la Conselleria de Treball, és una
conselleria amb la qual coincidim en les vies de feina que està
implementant, hi ha el programa Visibles en aquest cas que
ajuda els majors de 45 anys que en els darrers divuit mesos
idò... si han duit dotze mesos desocupats sense cobrar subsidi
o prestació, puguin ser contractats per les entitats locals i que
també rebin formació. Per a nosaltres això és molt important,
que les entitats locals i que l’administració pugui contractar
aquesta gent, som un dels països d’Europa amb manco
contractació pública, amb manco gent a l’administració i
pensam que és una bona manera de crear llocs de feina.

I això ho hem defensat moltes vegades en aquest parlament,
per això al nostre programa en l’àmbit estatal dúiem un pla de
transició energètica que volia crear llocs de feina en un sector
de futur, en un sector de futur tant per a l’Estat com per a la
nostra comunitat autònoma i és això el que hem defensat també
en altres proposicions.

En tot cas, estam d’acord en el tema de difondre l’existència
de les bonificacions i reduccions vigents en la normativa
laboral. Estam d’acord en la transacció que proposa el Partit
Socialista, sí que voldríem fer una transacció i eliminar el tema
de... bé, el punt 2, no?, que diu que “el Govern de les Illes
Balears desenvolupi conjuntament amb el SEPE”, nosaltres
proposaríem eliminar “conjuntament amb el SEPE”
precisament perquè entenem que el SOIB és la nostra
competència, com el portaveu socialista ha dit, i entenem que
tampoc no fa falta fer menció a la normativa de protecció de
dades perquè s’ha de complir i no perquè estiguem en una
proposició no de llei això es farà amb millor efectivitat ni es
complirà la llei perquè es digui; o sigui, la llei ja està feta, no
fa falta fer menció a això.

I el punt 3, com he dit, entenc que el Govern, que la
Conselleria de Treball està fent una especial tasca en la inserció
laboral dels colAlectius més vulnerables, i pensam que en una
situació com la que estam, amb l’escletxa de rics i pobres, on
hi ha tanta gent desocupada i on hi ha tanta gent que sofreix els
efectes d’un sistema econòmic pervers, idò l’administració ha
d’estar devora dels treballadors i les treballadores d’aquesta
comunitat autònoma. 

Així que votarem que sí a l’1 i al 3, i al 2 proposaríem
aquesta transacció a la qual he fet menció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara, pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Bé, jo crec que és difícil afegir més
coses, en el sentit que sempre el que és informació,
transparència, i en aquest tema que tractam, que és el tema de
treball, idò és més important que mai. Jo crec que en això sí
que he de dir que em faig ressò que tan important per a les
empreses com també tan important com els treballadors. Vull
dir que aquí crec que hem de fer aquest incís. Jo entenc que
aquesta proposició no de llei també engloba aquestes dues
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cares del problema laboral de la nostra comunitat autònoma i
de tot.

De fet només volia destacar que, bé, a nosaltres ens va bé
l’esmena que ha fet el Partit Socialista, si és que el partit
proposant l’accepta, cap problema. De totes maneres sí que és
vera que nosaltres, al contrari del que ara... vull dir que en
aquesta esmena es deixa de banda la menció precisament a allò
de respectar la protecció de dades, que ja sabem que és un tema
que és vera que les administracions estam obligades a complir,
no dic que amb això insistir que la proposició no de llei hagi de
fer incís en això, però sí que he de dir que és un dels temes que
més problemàtica du a l’hora d’implantar aquest sistema dins
qualsevol administració. Ho vull dir perquè crec que la
certificació, o sigui, el fet que la persona que hagi de rebre
aquesta contesta segurament s’hagi de donar d’alta prèviament
amb un codi, diguem, secret o amb qualque sistema que
garanteixi que les seves dades i la seva informació que rep
estiguin totalment resguardades.

En això veim, per exemple, els problemes que ha tengut
l’Agència Tributària, el document nacional d’identitat
electrònic, els mateixos problemes que a vegades té aquest
mateix parlament per dur a terme coses d’aquestes, els
mateixos problemes que té l’ib-salut a vegades per confirmar
cites per correu electrònic... És un tema que normalment la
major (...) ve precisament pel tema de protecció de dades, i per
tant només vull fer ressò d’això, que no és que vulgui aquí
insistir que surti a la proposició no de llei, però crec que és un
dels temes que hem de tenir en compte, que aquesta proposició
s’ha de dur a terme, nosaltres, MÉS per Mallorca, hi donam
suport, però que no és fer un correu electrònic d’anada i
tornada, que siguem conscients que és un programa
d’administració electrònica complex, perquè ha de garantir
moltes coses i ha de donar molta informació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Melià, per deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, crec que s’ha
dit quasi tot i creim de fet que hi ha bastant de consens.
Nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa; fomenta la
contractació, millora un servei públic, vol donar més
informació, vol millorar l’eficàcia i l’agilitat del servei, i per
tant no hi veim més dificultats; si s’han de coordinar diferents
organismes de l’administració, que ho facin, però això no ha de
ser un argument per no donar-hi suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Melià, moltes gràcies. I ara pel Grup
Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Castells, per un temps també de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. La meva opinió sobre aquesta
proposició no de llei és que de fet tan el SEPE com el SOIB ja
fan atenció telemàtica, ja es poden presentar solAlicituds
d’informació, encara més quan vostè parla de consultes de
caràcter general. Jo, pel que he pogut comprovar personalment,
això tant en una banda com en una altra es pot fer. Segurament
es pot millorar, no hi ha cap mena de dubte; de fet la meva
opinió després d’haver comprovat el funcionament d’aquesta
pàgina web és que hi ha bastant de camp per córrer i que es pot
millorar molt, i per tant em sembla bé el sentit i la intenció de
la proposició no de llei.

Quant al tema del SEPE, SOIB, en relació amb l’esmena
que ha presentat el Grup Socialista, i tocant un tema que el
Grup de Ciutadans precisament també toca molt, que és el tema
de les duplicitats, a mi em costa entendre per què..., tenint en
compte que les polítiques actives d’ocupació estan ja
traspassades, per què el SEPE, que de fet té un servei millor,
més ben implementat tècnicament, segurament perquè té més
mitjans, fa aquesta duplicitat amb el SOIB, perquè realment la
meva opinió, una mica en la línia del que deia el Sr. Saura, és
que havent estat transferides les polítiques actives d’ocupació,
per tant el servei d’intermediació, aquest servei de fer publicitat
de les demandes i de l’oferta de llocs de treball hauria de ser
competència del SOIB. Per altra banda també puc entendre que
alguna d’aquestes dinàmiques sigui oportú tractar-les a nivell
estatal, perquè evidentment la mobilitat dels treballadors no
s’ha de circumscriure només a una comunitat autònoma. Però
crec que realment no estan ben delimitades les... d’una forma
clara entre les dues instàncies, i per tant jo també tinc alguna
reserva que aquesta millora s’hagi de fer conjuntament amb el
SEPE. 

Per tant, no sé si vostè acceptarà o no acceptarà l’esmena,
però en qualsevol cas jo no veig cap inconvenient, vull dir que
em sembla que el que es demana amb aquesta proposició no de
llei és assenyat i oportú. Respecte del punt 3 crec que
precisament aquí ja ho diu, que se segueixi treballant perquè
s’està treballant ja, i per tant no tenim cap inconvenient a votar-
hi a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es
demana al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si
podem continuar. Continuam? Estupend. 

Intervenció, idò, del grup proposant per fixar la posició i
assenyalar si accepta les esmenes. Té un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, abans de res, moltes
gràcies a tots els grups, a aquells que donen suport directament
a la proposició no de llei, i a aquells que han presentat esmenes
o donen suport també a través de les esmenes presentades.
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Respecte de les dues esmenes acceptaré de grat la número
2... N’hi ha dues, d’esmenes, no? 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

Una del PSOE...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

A veure, hi ha... 

(Se sent una veu de fons que diu: “Aquesta és una.”)

I aquesta és l’altra.

(Se sent una veu de fons que diu: “Aquesta és de l’altra
PNL que ve després”)

Ah, no és d’aquesta!

(Rialles)

Perdó, perdó. No, no, ja està, ja està. Ja m’estranyava, ja
m’estranyava, també, però...

Idò respecte d’aquesta esmena -perdó- nosaltres
l’acceptarem. El que no podem acceptar és la proposta de
Podem, perquè efectivament aquí no em correspon a mi
explicar-ho, però bé, (...), perquè aquest “conjuntament amb el
SEPE” és necessari des del punt de vista, com a mínim, de la
relació de convenis existents en aquest moment i de
competències, i per tant l’objectiu de la proposició no de llei,
que és un objectiu, diguem, de facilitar justament tot aquest
procés de contractació per via telemàtica, ha de tenir en compte
necessàriament, encara que nosaltres el que volem és el que
SOIB pugui gestionar directament aquestes coses també, però
sempre haurà de ser a través de, com a mínim, els convenis que
hi ha mentre hi siguin. En aquest sentit una altra cosa és que hi
pugui haver un traspàs futur d’aquestes competències.

Per tant, resumint, acceptaríem l’esmena al punt 2 número
del Partit Socialista, i res més. A part d’això vull agrair a tots
els grups el suport a aquesta proposició no de llei. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò podem passar, si vos pareix, a la votació de la
Proposició no de llei núm. 11245/16. 

Vots a favor?

Per unanimitat, idò.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 11245/16, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a afavorir la informació pública en el foment de la
contractació.

2) Proposició no de llei RGE núm. 12004/16, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
reactivar l'economia i l'ocupació a les Illes Balears.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 12004/16. Per defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Tadeo, per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Presentam aquesta proposició no de llei que, com deia un poc
abans, té certa similitud, salvant totes les diferències, amb la
proposició que presentava el Grup Mixt, per part del grup... el
partit, el grup... el grup... el partit Ciudadanos, i va en el sentit
de, bé, de la creació de llocs de feina i de la millora del mercat
laboral. El que és clar és que l’actual crisi econòmica que hem
viscut ha fet que tots els govern, crec que pràcticament tots
independentment de qualsevol color polític tengui uns objectius
molts clars, que són la reactivació econòmica i la creació de
llocs de feina, com també solem dir com la millora política
social que hi ha.

El cert és que les xifres d’atur, tant a nivell nacional com a
nivell de Balears i més accentuat fins i tot a nivell de Balears,
han anat baixant, però no és menys cert que arriba un moment
que també està gairebé o són gairebé inassumibles per la pròpia
societat i pel propi mercat laboral. Des de l’any 2007 les xifres
d’atur es varen incrementar d’una manera exponencial, d’una
manera preocupant i a l’inici de la crisi els governs en aquells
moments d’esquerres, idò, varen fer el que feien... el que
havien fet durant la història molts de governs, no?, idò, fer una
política econòmica d’increment de despesa, però que aquesta
situació va arribar al fet que moltes administracions quedessin
endeutades i aquí posava, a l’exposició de motius d’aquesta
proposició no de llei, l’exemple dels anomenats bonos
patrióticos que va treure la pròpia comunitat... comunitat
autònoma. 

El que hi ha hagut amb posterioritat són altres polítiques
que han anat encaminades a sanejar les administracions perquè
havien arribat a un nivell de retard de pagament a proveïdors,
endeutament, etc., que ja no podien fer front als seus
compromisos i, a la vegada, intentar fer unes reformes per
intentar crear, donar facilitats al sector, als empresaris, al sector
empresarial, al sector privat, perquè es tornessin a generar les
condicions o posar les condicions perquè poguessin tornar a
contractar i baixar aquestes xifres d’atur que encara continuen
sent molt elevades.

A partir d’aquí, el darrer informe de conjuntura econòmica
que va presentar en el seu moment el Govern demostrava unes
dades positives com també ho eren les previsions que es feien
en aquell informe per a l’any 2016 i altres informes que hi ha
hagut, idò també posen damunt la taula unes previsions de
creixement econòmic importants. El cert és que si anam al
darrer any tancat o, millor dit, a unes darreres xifres, quan vaig
fer la proposició no de llei eren les d’agost, idò a Balears hi
havia 46.164 aturats i gairebé 18.000 són aturats de més de
dotze mesos, la qual cosa, lògicament, a tots ens ha de
preocupar. 
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Hem de pensar, i també ho pos aquí a l’exposició de motius,
que a l’any 2008, a 31 d’agost, estàvem en 43.540 persones,
per la qual cosa del primer any de la crisi podríem dir en
aquests moments hem arribat en aquell punt. Si, a més, ens
miram un històric de les xifres d’atur que ha tengut Balears
veurem que des de fa molts anys, des de l’any 1996, les dades
demostren que hi ha gent que diu que és una xifra d’atur
estructural, 29.000 aturats.

Al marge de tota aquesta exposició, també hem de dir que,
bé, el que sempre hem manifestat, que el Govern té una inèrcia
que veníem baixant les xifres d’atur crec que per unes reformes
que s’havien pres i un tema legislatiu que s’havia fet aquí en la
nostra comunitat autònoma amb la Llei agrària, la Llei turística,
la Llei del sòl, per intentar fomentar aquesta creació de llocs de
feina, lleis que lògicament no eren compartides per tothom,
però n’hi havia alguna que era àmpliament consensuada,
gairebé totes, però bé, no diguem que tot estava totalment
consensuat, deixarem un marge, però àmpliament consensuada,
i l’exemple més clar crec que era la Llei agrària amb tot aquest
sector. També tenim la Llei turística i la Llei del sòl.

A partir d’aquí, tenc clar que hi ha haguts discussions, i no
és la primera vegada que duim aquest tema aquí en el
Parlament, però crec que després de quinze mesos o setze, no
sé quants en du exactament aquest govern, el nou govern en
aquest mandat, que va dir que les lleis el que feien era aturar i
mirar quines coses o quins aspectes es podien aplicar d’aquesta
llei, que més endavant tornaria a fer una llei turística, etc., idò,
creim que arriba el moment de fer-ho, per què sempre hem dit
que per una banda hi havia la inèrcia, que prendre determinades
decisions legislatives, decisions polítiques legislant cap als
sectors productius el que provoca és la creació d’aquests llocs
de feina; i per altra banda, també hem dit que hi ha una
conjuntura econòmica al voltant que també afavoria que, per
exemple, aquest estiu haguem tengut una de les millors
temporades turístiques que es recorden. És curiós, perquè
aquests dies també hem conegut l’informe de Funcas que diu
que el Brexit, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea,
idò, una de les comunitats autònomes més perjudicada serà
Balears, i és curiós que en aquests moments el Govern balear
ha presentat els pressuposts, que supòs que divendres o dilluns
entraran ja en el Parlament, amb una previsió de creixement del
voltant o del 4% i la previsió de... de creixement d’aquest
informe dóna un 2,5%, amb la qual cosa automàticament els
pressuposts quedarien desquadrats.

Més enllà d’açò, però, el que ens diu aquest informe, com
també diuen altres informes fins i tot fets a vegades per
patronals d’aquí, de les Balears, és que la situació conjuntural,
una volta pugui ser distinta, si les decisions polítiques que es
prenen no són favorables a la creació de llocs de feina, ens pot
tornar a fer... a tenir un creixement més baix i que el ritme de
creixement o la creació, millor dit, de creació de llocs de feina,
es torni alentir. 

A partir d’aquí, està posat a la proposició no de llei, no,
no... insistir a recuperar, tal qual va fer un govern del Partit
Popular, la Llei agrària, la Llei turística o la Llei del sòl sinó
aquells aspectes que amb consens de totes les formacions
polítiques siguem capaços d’arribar a un consens amb els
sectors i que es puguin dur ja a terme. Si no, ens trobam amb un

govern que, en certa manera, diu una cosa, en fa una altra o ni
tan sols la fa, com és el tema del lloguer turístic que tan
important era legislar sobre açò i veim que ni tan sols a la
temporada turística de 2017 hi haurà legislació en aquest sentit. 

En aquest sentit anirien el primer i el segon punt d’aquesta
proposició no de llei. El tercer punt fa referència que per a
l’any 2017 hi hagi una major dotació pressupostària per part del
Govern balear per als aturats de llarga durada. Crec que aquí va
també crec que era una proposició de MÉS per Mallorca, crec
recordar, que feia referència a aquest colAlectiu, que va venir el
colAlectiu, crec que també es varen reunir supòs que amb tots
els grups parlamentaris i malgrat que les xifres d’atur varen
baixar, idò bé, se segueixen tenint dificultats. Com deia abans,
les xifres marquen, que no tan sols passa aquí a Balears passa
per tot, però marquen una xifra d’atur que hi ha gent que
denomina estructural i de llarga durada que és mal de baixar. 

I el darrer punt és un tema que vostès es recordaran que
vàrem demanar per part del nostre grup parlamentari la
compareixença del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per
tal que vengués aquí a explicar el Pacte per la competitivitat,
l’ocupació de qualitat i el progrés social, en aquell moment li
vàrem dir que tot el que sigui arribar a acords, no a reunions,
sinó arribar a consensos i a acords, era important i que crèiem
que era el moment també o creim que amb aquesta proposició
de llei que és el moment per intentar que aquests acords que ha
de tenir aquest pacte per la competitivitat, l’ocupació de
qualitat i el progrés social, es puguin veure reflectits cap als
sectors productius, però que puguin crear també llocs de feina.
També avanç que referent a açò hem tornat a demanar la
compareixença del conseller perquè vengui aquí, a aquesta
comissió, a explicar en quina situació es troben les
negociacions d’aquest pacte, el que s’està aportant en aquest
sentit, amb la qual cosa, bé, presentam aquesta proposició no
de llei encaminada a recuperar temes legislatius, aquells que els
grups parlamentaris que donen suport..., per a nosaltres serien
recuperables les tres lleis concretes, l’agrària, la turística i la
Llei del sòl, però que almenys es recuperi allò que el Govern va
dir que sí que podria recuperar; idò que ho faci ja d’una vegada
perquè crec que els sectors també ho estan esperant.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. S’ha presentat l’esmena RGE
núm. 14946/16, per part del Grup Parlamentari Socialista. Per
a la defensa d’aquesta esmena té la paraula l’Hble. Sr.
Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, escoltant aquí l’argumentació de
la PNL tornem a tenir els mateixos arguments que tots, és a dir,
el Partit Popular s’ha instalAlat en la inèrcia, sembla que és una
inèrcia inacabable, aquesta inèrcia és inacabable, i va passant
el temps i seguim amb la inèrcia. Això s’esgota, la inèrcia no és
infinita; la inèrcia per si a poc a poc, qualsevol baló quan li
dones un cop a poc a poc s’atura. Per tant no hi ha sempre una
inèrcia absoluta, sinó que el que hi ha és un canvi, un canvi de
conjuntura econòmica, un canvi de conjuntura econòmica no
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sols a les Balears, no sols a Espanya sinó arreu d’Europa, i per
tant hi ha un canvi de situació.

Fent referència a l’Observatori de treball, he estat analitzant
la conjuntura laboral de setembre de 2016, que crec que
analitzar la setembre sempre és més interessant que l’agost,
perquè precisament setembre ja té uns canvis respecte de la
temporada turística, aquesta temporada turística que és tan
excelAlent i que no és fruit de la inèrcia sinó que és fruit de
moltes coses, entre elles els canvis a nivell europeu, els
problemes a la resta de la Mediterrània, etc., etc. Bé, analitzant
aquesta contractació veiem que la contractació el setembre puja
pràcticament en tots els sectors, és a dir, a la indústria, a la
construcció, en el sector serveis; per tant podem dir que tenim
una situació, en el mes de setembre, tenim una situació
econòmica bona. Si aquesta situació del mes de setembre de
2016 és fruit de les polítiques posades en marxa el 2014 i no ha
tingut repercussió aquesta llei que després demana que es
recuperi, que està aturada des de l’1 de gener, és a dir, no ho
acabo d’entendre.

Pel que fa a l’atur, pel que fa a l’atur de què parla la PNL,
he de dir que a Espanya s’està reduint l’atur, és una conjuntura
general, no de les Illes Balears, però també hem de dir que si a
Espanya la reducció d’atur és d’un 9% a les Balears és d’un
14%; per tant podem dir que és important. I aquest atur podem
dir que en tots els sectors s’ha reduït: en el sector agrari s’ha
reduït a les Balears un 32% de variació interanual; en el sector
industrial, un 18%; en la construcció, un 16%; i en el sector
serveis, un 13%. És a dir, hi ha una reducció d’atur en tots els
sectors; per tant aquesta llei que s’ha aturat amb els decrets 1
i 2, tampoc no hem fet cap badada. 

Pel que fa als aturats de llarga durada sí que he de dir que
és important, perquè l’atur sempre arriba un moment en què ens
trobem una bossa d’aturats de caràcter estructural, sí que hem
de dir que s’ha reduït un 16,5%, és a dir, malgrat haver-hi una
bossa important, hi ha una reducció; per tant hem de seguir amb
la reducció.

I després és important analitzar els grups d’edat als quals
afecta aquest atur; els grups d’edats són menors de 25 anys, en
què s’ha reduït un 18%, és a dir, som la comunitat autònoma en
la qual s’ha reduït més l’atur de tot Espanya, per tant podem
concloure que tenim una conjuntura positiva, una conjuntura
positiva que no sols és de la inèrcia sinó que també és de
moltes més coses. I entre aquestes coses hi ha les polítiques
actives que s’han posat en marxa per aquest govern. Aquest
govern sí que ha apostat per polítiques actives; la legislatura
anterior les polítiques actives estaven una mica deixades de
banda, perquè com que estàvem sotmesos a una crisi no hi
havia sous per a res, i per a polítiques actives no n’hi havia,
tampoc. Ara sí que s’ha posat fil a l’agulla i sí que s’estan fent
coses molt importants en polítiques actives, i precisament en els
sectors més desfavorits, i podem veure com en Garantia
juvenil, que és un programa importantíssim, s’han arribat a
invertir 5,3 milions d’euros de fons propis, i durant el 2016 se
n’invertiran 3 més, és a dir, tenim 8 milions d’euros en Garantia
juvenil; en aturats majors de 45 anys, 6,3 milions el 2015 i 6
milions el 2016, és a dir, 12 milions d’euros per a majors de 45
anys; per tant pensam que és important. També s’ha
implementat tota una sèrie d’accions per a majors de 30 anys

amb 7 milions d’euros, i tot un seguit de mesures d’ocupació de
colAlectius vulnerables, que és important.

Per tant a l’hora d’analitzar el que solAlicita la PNL vegem
que per una banda apelAla a la inèrcia, i per no aturar la inèrcia
vol recuperar una llei que es va en certa manera aturar, perquè
hi ha els decrets 1 i 2, que són unes moratòries; precisament
són unes moratòries perquè anava encaminat a un model en el
qual hi havia un desgavell absolut, la regulació que s’havia fet
a través de la Llei del sòl, Llei agrària i Llei turística era la
regulació per desregularitzar el màxim possible, i per tant es va
fer una moratòria. Aquesta moratòria, tal com està establert, hi
serà com a màxim fins a finals de 2017; per tant hem de deixar
treballar el Govern per poder arribar a aquests consensos que
demana, i per tant els punts 1 i 2 de la PNL no els acceptarem,
hi votarem que no.

El punt 3 de la PNL demana dur a terme polítiques actives
d’ocupació diferenciades per a aturats de llarga durada.
Nosaltres hem fet una esmena que és sense allò de “major
dotació pressupostària el 2017", perquè realment no posa de
quina dotació pressupostària partim, és a dir, demana més i ja
està, i per tant si demana més hem de saber més que què; per
tant hem fet aquesta esmena que és seguir; ja li he exposat les
dades, jo crec que passar de 0 a 100 i invertir tots els milions
d’euros en colAlectius vulnerables i en aturats de llarga durada
és important i hem de seguir, per això li hem fet aquesta
esmena.

I per part del punt 4 li he de dir que, bé, ho trobam
acceptable; aquí el Parlament està per donar explicacions;
vostès mateixos passat ahir van registrar una demanda de
compareixença; per tant és absurd. És a dir, si aquí hem d’instar
que vengui el conseller quan té una altra possibilitat, bé, si
queda millor així direm que sí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Torn de fixació de posicions.
Ara, 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:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres no només estam en
contra dels dos punts que demanen tornar als articles més
desreguladors d’aquestes lleis, sinó que estam molt en contra de
la ideologia que impregna aquesta proposició no de llei, perquè
parla de la reactivació econòmica i de la creació de llocs de
feina, però no parla de quina qualitat tenen aquests llocs de
feina. Sabem que en aquesta comunitat autònoma, que en tot el
país, on hi havia un treball ara n’hi ha dos; que els sous cada
cop són pitjors, i que gràcies a la reforma laboral del Partit
Socialista i la reforma laboral del Partit Popular la capacitat de
negociació dels treballadors i les treballadores amb la patronal
és mínima. 

Sabem també que malgrat els grans nombres
macroeconòmics està creixent l’escletxa entre rics i pobres, no
atura tampoc de créixer. I lògicament a nosaltres ens preocupen
les xifres de l’atur, que com diu aquesta proposició són gairebé
inassolibles. Però també és inassolible el nombre de pobres, el
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nombre de gent que no pot pagar el llum, el nombre de
treballadors que tenen un sou, però que no poden afrontar
despeses imprevistes. Fa poc vostè ha parlat de l’informe de la
conjuntura econòmica. A vostès els agrada molt parlar dels
grans nombres macroeconòmics. Com dic, jo em qued amb
l’informe de l’EAPN, en què parla de què 80.000 persones a les
nostres illes no poden tenir la seva llar en una temperatura
adequada. Jo em qued amb els nombres de la gent que està
patint en aquesta comunitat autònoma.

I després parla a més que els governs d’esquerres han
augmentat la despesa pública i que això ha estat un fracàs.
Contradicció, perquè Sandra Fernández cada cop que intervé
en el Parlament demana més despesa pública, perquè és el
moment, perquè hi ha recuperació econòmica i perquè els grans
nombres macroeconòmics ja ens posen en una bona situació per
rescatar tota la gent que ha quedat fora gràcies a les polítiques
del Partit Popular. Diem una cosa i la contrària a la mateixa
vegada.

Nosaltres entenem que va ser un fracàs o que no va
funcionar correctament el Pla E, per exemple, de Zapatero. Ens
pareixia un error invertir precisament en allò que ens havia duit
al desastre, el sector de la construcció de la construcció en el
cas del nostre país. I per això -i ho torn dir- pensam que hem
d’invertir en sectors de futur, necessitam diversificar la nostra
economia. No invertir només en la bombolla turística, perquè
quan passi qualque cosa, això serà una catàstrofe i invertir
precisament en sectors de futur, en transició energètica, en
renovables, en noves tecnologies.

Clar, parlen de les mesures..., parlen de la despesa pública,
quan precisament són les retallades les que han fet que el deute
no aturi d’augmentar. Parlen de sanejar les institucions i
l’administració. Però del rescat de la banca només recuperarem
un 5%. Per tant, les seves mesures econòmiques, les mesures
desreguladores l’únic que han fet és que els nombres de
multimilionaris creixin en el nostre país, mentre hi ha una
quantitat de gent enorme que ho està passant molt malament. I
nosaltres tenim alternatives, nosaltres proposam que l’Institut
de Crèdit Oficial tengui un paper més important, proposam
canviar el bo social, proposam una renda garantida. En canvi,
vostès fan el mal i no li posen després remei. I jo crec que és
perquè és la seva ideologia, una ideologia de guanyadors i de
perdedors. 

Hi havia gurus econòmics quan va començar la crisi
econòmica, que deien que el que passava és que no havíem fet
bé les coses, que no havíem estat suficientment capitalistes,
suficientment neoliberals, suficientment desreguladors. Això
també ho deien els comunistes a la Unió Soviètica, “no hem
estat suficientment comunistes, no hem estat suficientment
purs, per això l’economia no ha funcionat correctament”. Jo
crec que cauen sempre en el mateix error. Però crec que la gent
ja se n’està adonant i s’està adonant que malgrat pugi el turisme
un 12% aquest any, la situació de la gent treballadora no
millora. Hi ha un 80% segons una enquesta, hi ha un 80% de la
ciutadania d’aquestes illes que saben que malgrat pugi el
turisme, que malgrat es creïn llocs de feina, la seva situació
laboral, la seva situació econòmica no millorarà. I per això feia
menció a aquest informe de l’EAPN, perquè les polítiques
econòmiques del Partit Popular, tant a l’Estat com a la nostra

comunitat autònoma, són un fracàs absolut, són mesures
ineficients per rescatar la majoria.

Tenen una doctrina econòmica que es basa bàsicament a
invertir tot, a apostar-ho tot a un sector econòmic, en aquest cas
a la nostra comunitat autònoma és el turisme, i aquí parlen de
la Llei turística. Nosaltres pensam que si no hi ha una
diversificació econòmica, si no hi ha un creixement adequat a
la realitat econòmica de la nostra comunitat, podem tenir el
perill que aquesta bombolla esclati en algun moment, com va
esclatar la bombolla de la construcció al nostre país. Per això
pensam que no tot és el creixement econòmic, no tot és crear
llocs de feina, sinó que ho hem de fer..., hem de crear llocs de
feina de qualitat i hem de donar eines a la gent de baix perquè
es pugi protegir dels grans empresaris que abusen de les seves
reformes.

En tot cas, referent als punts de la seva proposició no de
llei, votarem que no a la número 1 perquè lògicament nosaltres
teníem el compromís de derogar tots aquests articles que eren
més desreguladors d’aquestes lleis. El mateix puc dir sobre el
punt 2, també volíem derogar aquests articles. En tot cas per
explicar això crec que la política és elegir i nosaltres hem elegit
el territori, hem elegit cuidar la nostra terra i crec que estam
elegint crear..., o almanco és la nostra aposta com a partit, crear
millors llocs de feina i amb millor qualitat i que aquesta riquesa
que es genera mitjançant el turisme i mitjançant altres sectors
econòmics, es reparteixi millor. 

Quant el punt número 3, nosaltres hi votaríem que sí, tant si
s’accepta l’esmena com si no, perquè entenem que s’ha de
seguir, n’hem parlat abans, amb les polítiques per a aturats de
llarga durada.

I al punt 4, evidentment no tenim cap problema a votar que
sí. El que sí vull dir és que aquesta crítica que els he fet és a la
ideologia, a la filosofia que impregna aquesta proposició no de
llei que crec que és una demostració que el Partit Popular no
aprèn i no vol canviar la seva política econòmica deixant
moltíssima gent enrera i beneficiant només els de dalt.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara 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. Crec que ja els anteriors companys
d’aquesta comissió ja han explicat moltes de les qüestions que
s’havien de posar damunt la taula. Intentaré ser breu. 

Jo volia començar dient que compartim la preocupació que
té el Partit Popular per l’atur, però tenc els meus dubtes. Tenc
els meus dubtes perquè realment el títol d’aquesta proposició
no de llei crec que no es correspon en cap cas, sobretot les
mesures 1 i 2 proposades, des del nostre punt de vista; per tant,
crec que entren en contradicció.
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No sé, aquest discurs del Sr. Tadeo, crec que coincideix
amb el discurs que ha fet el Partit Popular durant aquest any
que duim aquí, sempre ha estat el discurs que tots els altres
pactes de govern que no eren del Partit Popular ho varen fer tot
molt malament, només varen gastar per gastar, varen tudar els
doblers, fins i tot en temes de treball, ara avui aquí deim el
tema d’incitar o de fomentar millores per trobar la feina, jo crec
que és aquesta la qüestió. 

En canvi, a la legislatura passada quan els membres de
l’oposició i els grups parlamentaris que eren a l’oposició,
proposaven al Partit Popular mesures per combatre la crisi,
mesures per combatre, com deia el Sr. Casanova, que
pràcticament no n’hi havia, el PP sempre la contestació, i els ho
puc dir perquè al consell insular també ens contestaven el
mateix, sempre reiterava que la feina de crear llocs de feina era
de la iniciativa privada, no era de l’administració pública. Això
era el lema, això era el lema de la legislatura passada del Partit
Popular que va tenir durant quatre anys. En canvi, ara el discurs
és, totes les millores econòmiques que s’han produït en segons
quins àmbits, tots són medalles que es posa el Partit Popular,
tot és gràcies a la seva feina. Creim que això és apropiar-se un
poc, fins i tot una contradicció mateixa seva del que defensaven
en els seus discursos, o quan ens contestaven les nostres
demandes i que reiteradament denegaven i hi eren
desfavorables.

Bé, de cara a aquesta proposició no de llei, és evident que
votarem en contra dels punts 1 i 2, crec que ja els altres
companys han explicat també molt bé quin era el punt de vista
dels que donam suport a aquest govern. Creiem que les lleis no
han de ser només... no s’han de mirar els consensos només des
del punt de vista dels sectors implicats, sinó que també han de
tenir el punt de vista de l’interès general i de colAlectiu, de
millorar la nostra societat, no només hi ha d’haver un consens
amb uns certs sectors.

Creim que això és equivocat, no han de ser autopistes
privades per sectors separats, no hem d’anar fent autopistes
plenes de privilegis com va fer la Llei turística per al sector...,
per als hotelers, en el cas de la Llei turística, que era com una
autopista privada en pla VIP, que podien fer el que els donàs la
gana. Creim que això no és consens. Això és donar privilegis
a un sector, però no millora la societat en general i el colAlectiu,
perquè la realitat és que la desigualtat i la pobresa a la nostra
comunitat autònoma malgrat aquestes grans temporades
turístiques està augmentant i aquest és el problema real que
tenim a la nostra comunitat autònoma i crec que aquesta és la
preocupació que realment ens ha de... 

Nosaltres creim que el fet d’aquesta proposta de tornar
revitalitzar aquestes lleis del Partit Popular no és la solució, ja
ho hem discutit altres vegades i per tant..., creim que el model
és un poc el que es pretén i el que impulsa aquest nou govern
d’intentar obrir la porta a altres sectors econòmics, és obrir la
porta perquè hi hagi un petit canvi de model, sabem que això
no es fa en un dia ni en dos, és un tema a llarg, mitjà i llarg
termini de la diversificació econòmica i, com ha dit el
company, també s’ha de fer feina per la qualitat del treball, que
creim que en aquest moment també és una de les coses que
provoquen més desigualtat, la baixa qualitat de feina que ha
vengut imperant aquí, a la nostra comunitat autònoma tant pel

nombre d’hores com també per qualificacions exigides o
demandades.

Per tant, respecte als punts 1 i 2 nosaltres votarem els en
contra, estam d’acord amb l’esmena que ha presentat el Partit
Socialista i si l’accepten hi votarem a favor; i al punt 4 creim
que... no sé, vull dir... estam contents que el PP se sumi al fet
que funcioni un pacte per la competitivitat i l’ocupació i que
inclogui precisament colAlectius de treballadors, sindicats, etc.,
i progrés social perquè realment en aquests quatre anys passats
no va fer res de tot això. 

Per tant, sí que hi votarem a favor perquè creim que és
positiu, aquest govern és el primer que ha constituït aquest
pacte, com ha dit el Partit Popular mateix ells han demanat una
compareixença i creim que el mateix conseller vendrà aquí a
donar les explicacions que corresponguin.

I bé, al final, dit això, dir que de totes maneres creim que és
una mica una contradicció el discurs que ha fet el Sr. Tadeo
sobre la despesa que sempre fan tots els governants que no són
del Partit Popular i governants d’esquerres de malbaratar els
doblers públics quan ell al tercer punt sí que demanen major
dotació econòmica, per exemple. És a dir, sempre és un discurs
contradictori. Nosaltres creim que és un discurs de maquillatge,
ells volen aquí maquillar un alentiment econòmic i fiquen aquí
aquestes lleis que realment no aporten millora social a la nostra
comunitat autònoma en temes de feina real i qualitat de feina i
millora social.

Per tant, aquesta és la nostra postura. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El
Pi..., no pot parlar ningú, que s’ha absentat fa una estoneta i, si
us sembla, passarem al Grup Parlamentari MÉS per Menorca
i tendrà la paraula l'Hble. Diputat Sr. Castells, per un temps de
deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Tadeo, jo no
comparteixo... el que jo considero que és una confusió en la
seva exposició, en el plantejament d’aquesta proposició no de
llei, que és una confusió a la qual d’alguna manera els
portaveus que m’han precedit han fer referència, que és
equiparar l’augment de l’activitat econòmica, l’augment de la
riquesa amb millora de l’ocupació, aquest fet vostè... parlo de
confusió perquè, per exemple, quan parla diu “això s’ha fet
amb consens del sector”, és clar, però és que el sector
normalment és la patronal, és a dir... o quan ens parla que
“escolti'm, la temporada turística tan fantàstica que hem
tengut”, bé, és que això afecta el benefici de les empreses.

Per tant, vostè fa el discurs que jo sempre comparo amb el
concepte de fomento del trabajo, no?, que és el nom de la
patronal catalana que és la patronal més antiga d’Espanya que
està fundada al segle XVIII i que en el seu relat... fomento del
trabajo, doncs el seu relat és dir: “ajudeu les empreses perquè
així fomentaréis el trabajo”, sembla el nom d’un sindicat, però
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no, és el nom d’una patronal i aquest és... jo crec que vostès
estan ancorats encara en aquest concepte. 

Aleshores, fan un relat... benèfic de dir “no, és que hem
d’aconseguir les millores al treball”, però l’estratègia que fan
en aquest relat consisteix a preocupar-se de... doncs, del sector
de les empreses.

A mi això no em semblaria malament, o sigui, no em
semblaria malament dir “miri, la manera que tenim d’afavorir
l’ocupació és afavorir el funcionament de les empreses”, però
no podem..., i aquí és on trobo que el seu discurs és incomplert,
o sigui no podem ignorar, i aquest és un dels temes més greus
que en aquests moments crec que des del punt de vista social no
només en la nostra comunitat autònoma, sinó a tot Espanya, és
l’escletxa social que està havent-hi, la desaparició de la classe
mitjana a causa sobretot a la precarització laboral que s’està
produint i això vostè ho sap tan bé com jo i em sembla que és
el Sr. Saura que hi ha fet referència i també hi ha molts
d’informes que fan referència a això.

I això succeeix perquè no s’estan prenent les mesures
adequades per convertir aquest bon funcionament de les
empreses en una millora de les rendes del treball i aquest és un
problema pel funcionament general de l’economia perquè, bé,
parlant de política keynesiana, que vostè d’alguna manera en la
seva exposició de motius hi fa referència, és que clar un
element fonamental... això funciona, quan hi ha una classe
mitjana que és capaç de donar aquest efecte multiplicador a la
demanda induïda per la despesa de l’Estat, clar, si la despesa de
l’Estat va dirigida a donar subsidis de subsistència, doncs no es
produeix aquest efecte positiu sobre l’economia.

Per tant, aquest és el primer a dir, jo estaria a favor del
discurs d’afavorir les empreses perquè millorin l’ocupació,
però tenint en compte això que li dic, i després també tenint en
compte una altra cosa que és que hi ha altres valors a protegir
i en aquest cas quan vostè amb les mesures que ens proposa de
llei agrària i llei turística, i nosaltres creiem que nosaltres tenim
una riquesa... una riquesa... intangible, però que crea valor que
és el nostre territori, bé, el territori és totalment tangible, el que
és intangible si un cas és el paisatge, però que genera riquesa
i genera expectativa de riquesa i al nostre grup, com vostè sap
molt bé, no creiem que la manera de crear riquesa a curt termini
sigui especular amb el territori, creiem que és una política
equivocada.

Per tant, estam a favor d’una part del seu discurs, però
tenint en compte la situació social d’escletxa salarial... sagnant,
perquè és molt gran en aquests moments l’efecte que s’està
produint d’acumulació de riquesa en poques mans i d’expansió
d’una classe desfavorida amb rendes totalment insuficients per
a la subsistència.

Doncs, d’una banda aquesta escletxa i de l’altra no acceptar
que aquesta riquesa es fonamenti en l’especulació del territori
és el que ens porta a no estar d’acord amb el seu discurs i per
tant, a rebutjar en gran part el plantejament que ens fa i els
punts concrets que ens proposa. 

Passant al comentari dels punts, el punt 1 i el punt 2, és clar,
nosaltres vàrem canviar, vàrem convalidar un decret llei el mes

de gener o febrer... és a dir...., vostè suposo que comprendrà
que ara per via de PNL no esmenem el que en aquell moment
vàrem aprovar perquè vostè diu que portem divuit mesos de
Govern, però és que aquest decret llei, em sembla si no vaig
errat, si la memòria no m’enganya, el vàrem aprovar el mes de
gener o el mes de febrer, som al mes d’octubre.

Després també, a més a més una altra cosa que és que vostè
ens diu “els aspectes de la Llei agrària que afavorien l’activitat
econòmica”, bé, a veure... segurament també hi votaríem en
contra, però no li signarem un xec en blanc, digui’ns si un cas
quins són aquests aspectes, tal vegada ens posaríem d’acord,
però és clar, així com un xec en blanc dir “els factors que més
afavoreixen” evidentment no ho podem acceptar tant, pel fa a
la Llei agrària com pel que fa a la Llei turística i la Llei del sòl.

Respecte del punt 3, bé, passa una mica també el mateix, és
a dir, vostè ens diu que es facin unes polítiques actives
d’ocupació diferenciades, estaria bé que ens digués quines són
que no siguin les del punt 1 i les del punt 2, que ja li hem dit
que no, perquè de fet de polítiques actives d’ocupació
diferenciades n’hi ha, segurament hi podria haver més i seria
interessant tenir un debat sobre això, aquí no ens diu quines.

I pel que fa a una major dotació pressupostària per al 2017
crec que som a les portes del debat de pressuposts per al 2017,
crec que és molt més virtuós deixar els pronunciaments
d’aquest tipus al debat de pressuposts perquè segurament tots
estam d’acord que s’han de dur polítiques actives d’ocupació,
però el debat de pressuposts té la virtut que ens obliga a dir
d’on hem de treure aquests doblers, per tant, més que un brindis
al sol de dir que hi hagi una major dotació pressupostària, jo
crec que tenint el debat de pressuposts a les portes, el seriós és
fer aquest tipus de pronunciaments en aquest debat. Per aquest
motiu podríem, diguem-ne, votar a favor d’aquest punt encara
que s’acceptés l’esmena del PSOE, tot i que jo tampoc no som
gaire partidari d’aprovar aquests punts que consisteixen a
continuar a fer el que ja es fa, però bé, crèiem que realment
s’ajusta a la veritat.

I pel que fa al quart punt, clar, establir dates concretes en un
procés que és de negociació entre diversos actors és una mica
ilAlusori també, perquè clar, aquestes negociacions porten el seu
calendari i per molt que el Govern es marqui dates concretes,
doncs bé, dependrà de la capacitat d’arribar a acords amb els
representants dels treballadors i els representants de la patronal
que al final és el que ha de garantir aquest equilibri entre
competitivitat, ocupació i progrés. Per tant, tampoc no em
sembla oportú votar-hi a favor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, president. Bé, respecte de la proposició no
de llei i en concret en els dos primers punts, nosaltres quan el
Govern va amb aquests dos decrets lleis de gener de l’any
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passat, va laminar, el va derogar i deixar en suspens també uns
quants aspectes de totes aquestes lleis ens vàrem manifestar en
contra, ens varen manifestar en contra per les formes, pel fet de
recórrer a un decret llei, però també pels continguts, perquè
crèiem que hi havia aspectes d’aquestes lleis que valia la pena
de mantenir i que, en canvi, es derogaven. 

La manera com està presentat aquí, però, els punts 1 i 2
també, és tan vaga que no podem saber exactament quins són
aquests aspectes. Tot aspecte generador de feina no
necessàriament té perquè ser bo i, per tant, amb això vull dir
que s’han d’analitzar altres paràmetres. Per tant, no podem
votar a favor d’aquests dos punts. Aquí, en els punts 1 i 2,
nosaltres ens abstendrem.

En el punt 3 i en el punt 4 en canvi els votarem a favor
perquè creim que tant en un cas com en l’altre hi ha motius
lògics i també més enllà de si després això apareix en el
pressupost, com acaba de dir el Sr. Castells i té raó en això,
però de tota manera que la iniciativa hi sigui a través d’una
proposició no de llei no crec que hi faci tampoc cap mal. Per
tant, aquest serà el sentit del nostre vot si evidentment podem
votar punt per punt.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps de deu minuts per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol aquesta suspensió de la sessió o si
podem continuar. Molt bé, idò continuam. 

Ara toca la intervenció del grup proposant per fixar la
posició 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.
Clar, aquí hi ha una exposició de motius escrita i quatre punts
escrits determinats, però la meva exposició també, ho he dit
d’una manera molt clara i feia referència també, pràcticament
tots els portaveus ho han dit, he dit d’una manera o una altra,
fins i tot el portaveu del Grup Parlamentari Podemos ha dit
tornar a recuperar aquells aspectes més desreguladors, no, jo no
he dit açò, precisament el que he dit, i així estarà registrat en el
Diari de Sessions, és recuperar aquells aspectes que els grups
parlamentaris que donen suport al Govern, aquells aspectes
d’aquesta llei, creguin que són els oportuns per crear
creixement econòmic i creació de llocs de feina. Açò és tot el
que jo he dit i estarà escrit en el Diari de Sessions. És a dir,
posin-se d’acord, així com deia el portaveu del Grup Socialista,
que aquest mes hi ha una moratòria fins el 2017, idò no, posin-
se d’acord ja. Per què hem d’esperar un any que açò estigui
vigent en el 2018? No, facin-ho abans, o és que hem de fer com
ha passat amb el lloguer de vacances que he esmentat abans,
que ja no se l’espera fins i tot per a la temporada 2017?

Per tant, va en aquest sentit i crec que ho he explicat prou
bé en quin sentit hi anava. Referent al que ha dit el portaveu de
Ciudadanos, jo dic instar el Govern a recuperar aquells

aspectes de la Llei agrària, no dic tots els aspectes, que els
grups parlamentaris també creguin conjuntament amb el
Govern que donen suport. És més, he fet esment de dir que no,
com dient que no som jo qui vull quins articles s’han de
recuperar sinó que siguin vostès que diguin què volen fer en un
llarg termini més de temps. Idò, crec que això ho haurien de fer
abans per intentar millorar les condicions d’ocupabilitat que
tenen les empreses. Açò ho dic pel discurs que ha fet també el
Sr. Pep Castells de MÉS per Menorca. 

Nosaltres no intentam beneficiar les empreses, és que les
empreses són les generadores de llocs de feina, a part del que
pugui fer l’administració, que lògicament també en genera i
amb vostès se sol generar més i més despesa. 

Mirin, jo he fet el que fèiem... i també ho he dit i estan
recollides totes les meves paraules, faig referència a l’inici de
crisi i a les mesures que es varen prendre i dic que no varen ser
bones, però és que tal vegada en altres moments aquestes
mesures que havíem fet d’incrementar la despesa pública també
les havien fet els governs conservadors o governs del Partit
Popular, però amb aquesta crisi tan llarga que hi ha hagut no
han donat els resultats que hi havia. Programes, com també s’ha
fet referència aquí, en els plans E hi ha hagut moments que
aquests programes o aquesta acció de govern sí que havien
donat resultats en una situació de crisi de tres anys, però
aquesta que ha tengut una durada tan llarga idò no ha donat els
efectes, per això, es varen haver de prendre altres mesures. No
he dit que s’haguessin malbaratat, com ha dit la portaveu de
MÉS per Mallorca, malbaratat recursos, jo aquesta paraula no
l’he dita, jo he dit que es va incrementar la despesa i es va
passar de poder pagar a proveïdors a 50 dies a pagar a 200 o a
300 dies. Açò també s’havia de regular. Jo ho deia en aquest
sentit. 

No dic que l’increment de despesa hagués estat un fracàs,
com també ha dit el Sr. Portaveu de Podemos, jo he dit que no
va funcionar, però clar que no va funcionar per sortir de la crisi,
de l’actual crisi que hi ha hagut. Li dic en aquest sentit, com la
que hi havia hagut. Hi havia contradiccions, idò, no consider
que siguin contradiccions. Jo he fet un poc la història que hi ha
hagut al voltant d’aquesta crisi i les decisions que s’havien
pres, però el que demanen el primer punt i el segon és
recuperar aquells aspectes que té previst recuperar el Govern,
i vostès donen suport al Govern, l’any 2017, aquells que
consideren vostès que donen suport, els convenients, però que
no esperem i es faci ja perquè les empreses puguin tenir aquesta
facilitat per crear llocs de feina.

Diuen que la gent, també el portaveu de Podemos, que la
gent s’adona, idò, escolti, de les polítiques que vol fer el Partit
Popular, parla de bombolla immobiliària, no sé, comença a
quedar aquest discurs un poc passat de moda, però clar, no en
tenen cap més perquè l’altre és passat i el discurs d’altres
polítiques que es fan a altres països que encara serien millor,
perquè vostè diu que hi ha alternatives, però, escolti, la seva
alternativa que tenen aquí, per exemple, en el Parlament és
estar amagats rere el Govern, mai millor dit, allà a la Sala de
Plens i intentar maniobrar en temes de pressuposts, etc., no, no,
entrin en el Govern, donin suport de veritat en el Govern i
executin i veurien quines polítiques es poden veure. El cert és
que hi ha hagut dues eleccions generals continuades a nivell
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nacional i tots els partits han baixat en vots, l’únic que va
incrementar va ser el Partit Popular i en escons també. Deu ser
per qualque cosa, supòs que també és perquè la gent se
n’adona.

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar...

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Acab, senzillament dient que
no acceptam lògicament la votació per separat, no acceptaríem
l’esmena perquè és cert que tal vegada no posa amb relació a
què el punt 3, però lògicament crec que es dedueix que és amb
relació al pressupost de 2016.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Passam, idò, a la votació de la
Proposició no de llei 12004/16.

Vots a favor?

Ah, perdó, anam per punts, idò.

Podem fer els blocs 1 i 2, plegats, ús sembla bé? Aleshores
votem els blocs 1 i 2.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Molt bé. Passam a...

(Se sent de fons el Sr. President que diu: “Has mirat els
vots? Els has mirat? Has mirat els vots?”)

Ho hem agafat o no? No, el president, no; això és del
secretari, eh?

(Rialles)

Tornam a votar, voleu? Tornam a votar. Els punts 1 i 2.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

Són 4... Quants en tenim? Sí, ens quedarà enregistrat. 

4 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció.

Passam ara al punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant tendríem 4 vots... 5 vots a favor; 1 en contra i 6
abstencions.

Passam a votar el punt 4.

Vots a favor? Tots menys un. No?

Vots en contra?

Abstencions?

Hi ha 1 vot en contra, 1 abstenció, i -els altres què sumen?,
10?- i 10 a favor.

Molt bé, en conseqüència queden un parell de punts
aprovats i un parell que no, ja ho hem dit, d’aquesta proposició
no de llei 12004/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per reactivar l’economia i l’ocupació de les
Illes Balears.

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