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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GARAU I SALAS:

Jaume Garau substitueix Elena Baquero.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix primer en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 300/18, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de la dotació
econòmica a les Cambres oficials de comerç, indústria, serveis
i navegació de Menorca i d’Eivissa i Formentera, i RGE núm.
801/18, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a establir un
sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució
i reducció de les desigualtats.

El segon punt és l’adopció d’acord respecte de la sol·licitud
de compareixença RGE núm. 1501/18, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista i MÉS per Mallorca, del president del
Consell Econòmic i Social, per tal d’explicar el pla d’actuació
per a l’any 2018.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 801/18, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a establir un
sistema públic de pensions amb major capacitat de
redistribució i reducció de les desigualtats.

Pel que fa a la Proposició no de llei RGE núm. 801/18, del
Grup Parlamentari Socialista, ha presentat l’escrit RGE núm.
2279/18, mitjançant el qual sol·licita la retirada d’aquesta
iniciativa.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 300/18, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de la
dotació econòmica a les Cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació de Menorca i d’Eivissa.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
300/18, del Grup Parlamentari Popular. Per defensar-la té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Tadeo, per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Presentam... valgui tot el que ja es diu a l’exposició de motius
diguem d’aquesta proposició no de llei, recordaran, tal qual diu
l’exposició de motius, que en el debat de pressuposts del 2018
el desembre, o a la comissió que crec que va ser dins el
desembre devia ser o novembre o desembre de 2017, havíem
presentat dues esmenes que feien referència a la Cambra de
Comerç de Menorca, una, i l’altra a la Cambra de Comerç
d’Eivissa i Formentera demanant més recursos. En principi els
pressuposts contemplaven 20.000 i 15.000 euros per a cada
una, quan per a la de Mallorca havia una quantia
pressupostària, crec recordar, de 250.000 euros. Allò en aquell
moment ens va fer presentar aquestes dues esmenes als
pressuposts, perquè, a més, tots sabem i de tots és conegut,

perquè no és la primera vegada que es debat, fins i tot a la
legislatura anterior, les dificultats que té la Cambra de Comerç
de Menorca per poder subsistir. 

A partir d’aquí, en aquell moment del debat dels
pressuposts hi va haver una transacció per part del Grup
Socialista que era baixar la quantia i posar una quantia mínima,
que és el que en aquell moment demanava la Cambra de
Comerç de Menorca, per tal de poder cobrir mínimament
15.000, més els 5.000 euros, que anava a aquella transacció del
pressupost de cara al 2018, però això era per cobrir
senzillament... per poder subsistir, per dir-ho d’alguna manera. 

A partir d’aquí, vaig anunciar ja en el debat d’aquella
comissió, en el debat de pressuposts que estava d’acord a
retirar l’esmena que feia referència a Eivissa i, per altra banda,
doncs, acceptar la transacció a l’esmena que feia referència a la
Cambra de Comerç de Menorca, perquè així ens havíem reunit
també amb els responsables de la Cambra de Comerç de
Menorca i així també ho van acordar. 

A partir d’aquí sabíem així i tot que els recursos eren
insuficients i també el que vaig dir en aquell moment, era
l’única manera en aquell moment que en els pressuposts figuràs
una quantia mínima per poder cobrir la despesa mínima per
poder subsistir la Cambra de Comerç de Menorca, però també
vaig anticipar en aquell moment que presentaria una PNL, una
proposició no de llei aquí en el Parlament, a la Comissió
d’Economia, per tal de poder recuperar aquesta esmena i que
les cambres de comerç de Menorca i d’Eivissa i Formentera,
que hi havia una diferència substancial amb la dotació que tenia
pressupostàriament la de Mallorca, doncs, presentaria aquesta
proposició no de llei. 

A partir d’aquí, està presentada amb els mateixos termes
que havíem presentat les esmenes i crec que, bé, l’objectiu és
molt clar, que la cambra, sobretot la Cambra de Comerç de
Menorca, doncs, pugui subsistir, se la pugui dotar de recursos
suficients perquè a més pugui fer projectes. 

A partir d’aquí no hi entraré, esperaré que també ho digui,
ho defensi, perdó, el portaveu socialista, hi ha una esmena
presentada que també nosaltres... doncs bé, ha estat arran
d’aquesta esmena, doncs, parlant també amb la Cambra de
Comerç, com també vaig parlar en el seu moment amb el
conseller Sr. Negueruela, com també amb la directora general
del Govern i, en principi, també serà acceptada, a l’espera que
la defensi. L’important crec que és que, de cara al 2018 la
Cambra de Comerç de Menorca sobretot i també la d’Eivissa
i Formentera, que eren les que tenien pressupostàriament una
dotació més baixa, doncs, puguin tenir els recursos suficients
per a la seva subsistència. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. S’ha presentat l’esmena RGE núm.
2352/18, per part del Grup Parlamentari Socialista. Per a la
defensa d’aquesta esmena té la paraula el Sr. Casanova, per un
temps de deu minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201800801
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201802279
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201802279
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201800300
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201802352
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201802352
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Només complementar que jo crec
que el debat sobre les cambres en aquest parlament s’ha fet en
aquest darrer any crec que suficientment, hi va haver la Llei de
cambres, ja es va arribar als acords necessaris. Crec que per a
tots està clar que s’ha d’assegurar la funcionalitat de les
cambres i s’han d’establir els mecanismes, tal com diu la llei,
els mecanismes necessaris perquè el Govern de les Illes Balears
pugui assegurar, conjuntament amb l’Administració General de
l’Estat, els plans camerals de cada una de les cambres. Per això,
ja s’estableix a la Llei de cambres que el Govern podrà, en
funció de les seves disponibilitats, establir aquelles subvencions
o dotacions directes a les cambres per poder assegurar.

Ara, quan va arribar el debat pressupostari, ja es va arribar
a aquell acord amb el qual s’equilibraven els recursos que es
destinaven a la Cambra d’Eivissa i Formentera i a la Cambra de
Menorca, i ara, amb aquesta proposició no de llei, es demana
incrementar. Aquesta proposició no de llei és un intent de
tornar a modificar els pressuposts, però bé. 

Vist això, pensam que és molt més sensat presentar
l’esmena que hem presentat en la qual no es posa una quantitat
fixa, sinó que es posa la quantitat necessària per poder dur a
terme les funcions de les cambres. Així asseguram que la
Cambra de Menorca, que passa moments més crítics, pugui
continuar endavant. Per això, crec que en comptes de posar una
quantitat fixa és aquella quantitat que sigui necessària per poder
dur a terme aquesta funció. Per això hem fet l’esmena
redactada que s’incrementi en funció de les necessitats de cada
una, perquè també hi ha diferències substancials entre les
activitats de la Cambra de Menorca i la d’Eivissa i Formentera
i la de Mallorca en funció de les seves activitats, però sobretot
per assegurar-se el seu manteniment i la seva continuïtat.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. En torn de fixació de posicions, de
major a menor, tret del grup al qual pertany la presidència del
Govern el qual intervindrà en darrer lloc, pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Saura, per un temps de
deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, nosaltres
consideram que sí es pot incrementar la quantitat destinada a
aquestes cambres, en tot cas el que sigui necessari, estam
d’acord que no ha de ser una quantitat concretada ja des d’aquí,
sinó que, segons les seves necessitats, es pugui incrementar. Hi
ha hagut diferents iniciatives en aquest parlament per
incrementar la dotació de la Cambra de Menorca, de fet el
portaveu del Partit Socialista ha fet menció a això, bé, pensam
que les cambres fan un servei essencial en matèria econòmica
per a les Illes i en tot cas evidentment volem el seu
manteniment i la seva continuïtat perquè segueixin complint
amb els seus projectes, els que han desenvolupat fins ara, i
donarem suport si s’accepta a l’esmena del Grup Socialista.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un temps de
deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. Molt breument, nosaltres estam
d’acord amb l’esmena que ha presentat el Grup Socialista, ens
sembla més adequat que des del Govern s’estudiï amb les
cambres quines són les tasques que es duen a terme i quin és el
cost que tenen i com fer-les viables i determinar quina
aportació s’ha de fer, que no establir aquí, a una comissió del
Parlament, sense saber quin és l’estat d’ingressos i despeses i
les activitats pressupostades que tenen, determinar una
quantitat.

Per tant, simplement donarem suport a la proposta
d’esmena, si s’accepta, com ja s’ha dit, perquè entenem que
l’important és que es garanteixi aquesta viabilitat i, per tant, es
determini quina és aquesta aportació necessària.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS..., no hi ha ningú.

Passaríem al Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la
paraula el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem suport
també a la proposta tenint en compte que el portaveu del Partit
Popular ja ha anunciat que acceptava l’esmena del Partit
Socialista, perquè, si no, no hi hauríem pogut donar suport i
això una mica pels comentaris que faré ara, comentaris a part,
després d’anunciar que votaré a favor.

El primer, és posar de relleu una cosa que m’agrada posar
de relleu sempre que el Partit Popular demana subvencions i és
que per a segons que són molt liberals i per a segons que són
molt proteccionistes. Aleshores, a mi em sembla bé, jo sempre
ho he dit, crec que s’han de subvencionar totes aquelles
activitats d’interès social que no tenen un retorn econòmic,
lògicament, si hi ha una entitat que fa una feina d’interès
general i no té un retorn econòmic, és lògic que l’erari públic
la financiï. 

En aquest cas, les cambres de comerç sí que fan una
activitat que té un retorn econòmic, perquè els serveis que
presten a les empreses, doncs evidentment tenen uns
beneficiaris que són aquestes empreses i les empreses haurien
de pagar per aquest servei i internalitzar aquests costs en els
seus comptes d’explotació. Tot i així, també entenc que per
dimensions, que és el problema que té en aquests moments la
Cambra de Menorca, hi ha una sèrie de costs fixos que poden
costar de cobrir, per tant, jo entenc que s’hagi de subvencionar
això. Però m’agradaria que aquesta flexibilitat que tenim els
que defensem la necessitat social de la subvenció, vosaltres
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també la tinguéssiu perquè bé que quan us convé estau a favor
de les subvencions. Per tant, aquest comentari s’ha de fer.

I el segon, vull dir que crec que hauríem de superar aquesta
situació, perquè és la segona vegada que en aquesta comissió
aprovem una proposició no de llei sobre subvencions a la
Cambra de Menorca i, a veure, fins a cert punt això és una mica
patètic, perquè aquí el que hauríem de trobar és un model de
finançament d’aquesta activitat. I jo crec que aquest model de
finançament s’ha trobat a través de la llei i a través del
pressupost.

Aleshores Sr. Tadeo, jo, si a través del pressupost es va
trobar una solució, (...) acceptar, quan dic patètic ho dic en el
sentit literal de la paraula, en el sentit de trist, que haguem de
venir aquí cada any a pidolar uns diners per a la Cambra de
Menorca. Aquí hi ha moments per negociar això, s’ha fet una
Llei de cambres de comerç, s’ha aprovat el pressupost, si hi ha
unes necessitats estructurals que s’hi doni resposta. Però jo crec
que fem un flac favor, sincerament li ho dic, Sr. Tadeo, a la
Cambra de Menorca..., jo crec que volent fer electoralisme
aconseguim tot el contrari, que és venir aquí a exposar les
misèries del finançament de la Cambra de Menorca, quan si de
cas el que hem de fer, i hem tingut oportunitat per fer-ho, és
trobar una solució i, a més a més, aquesta solució s’ha trobat.

Per això jo soc molt partidari de donar suport a l’esmena
del Partit Socialista i per això he dit que si no s’hagués acceptat
l’esmena del Partit Socialista hauria votat en contra, per tots
aquests motius que he dit.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. I pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, president, senyores i senyors diputats. Molt
breument, perquè jo crec que s’ha dit respecte d’això tot el que
s’havia de dir. Nosaltres votarem a favor, incloent evidentment
l’esmena del Partit Socialista.

I bé, una mica perquè creiem que, efectivament, les cambres
de comerç són una peça fonamental en el funcionament
econòmic o comercial, valgui la redundància, de les Illes i, en
aquest cas, com és natural, parlam de Menorca, parlam
d’Eivissa i qualsevol cosa que s’hagi de fer perquè és
necessària, justament perquè aquest rendiment de les cambres
de comerç pugui produir-se, jo crec que des d’aquí ho hem de
fer. 

Estic també d’acord amb el que fa un moment ha dit el Sr
Castells, el normal seria que no haguéssim d’anar pidolant, per
dir-ho així, un cop aprovat el que teòricament se suposa que
s’ha de menester. Però, en tot cas, seria més aviat un bot aquest
de futur, és a dir, resolguem ara, o mirem de resoldre la manera
en què s’ha proposat el que s’hagi de resoldre i procurem que
l’any que ve no haguem de tornar estar exactament igual.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa deman al
grup proposant si vol la suspensió o vol que continuem? Podem
continuar?

Idò un cop recomençada la sessió, si així pertoca,
intervenció del grup proposant per fixar la posició i assenyalar
si accepta o no l’esmena, per un temps de cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Primer de tot, vull agrair a tots els grups parlamentaris el
suport, amb l’esmena inclosa que jo havia dit que acceptaria del
Grup Socialista, inclòs el portaveu de MÉS per Menorca, que
sembla que li sap greu que duguem aquesta proposta aquí.

Jo crec que..., bé el tema de les subvencions no hi entraré,
perquè tampoc no crec que és..., ha fet una demagògia pura i
dura, crec que no hi ha cap govern que no doni subvencions, ni
cap consell insular, ni cap ajuntament, sigui del color que sigui.
Però, al marge d’açò, que no sé per què ho ha volgut afegir
aquí, li diré que, és clar, vostès tenen a la mà precisament de
què la cambra de comerç tengui la solució. Vostè va estar
d’acord amb el Govern balear que presentés i aprovés i vostè
va votar a favor, un pressupost que donava 250.000 euros a la
cambra de comerç i a la de Menorca, que vostè és MÉS per
Menorca, 15.000. Vostè amb açò hi està d’acord, és clar, així
tal vegada la de Mallorca pot subsistir perfectament, a la de
Menorca li costarà un poc més si només li donen 15.000 euros. 

Però vostè va estar d’acord amb açò i ara diu que no hem de
tractar açò aquí de manera (...), doncs prenguin una decisió,
vostè dóna suport a aquest Govern. Qui presideix avui la
Cambra de Comerç de Menorca? Vostè supòs que sap que està
intervinguda i qui la presideix és la directora general, està en
mans del Govern donar una solució, però, és clar, el mes de
desembre només va voler donar 5.000 euros més al pressupost,
van pujar a 15.000, ara enlloc de posar una quantia que seria
per cobrir aquests costs fixos i, a més, per poder fer projectes,
com té la Cambra de Comerç de Mallorca, que té 250.000
euros, i vostè hi està d’acord, sembla, MÉS per Mallorca,
després diuen que són partits separats, però és la realitat és
aquesta. Enlloc d’acceptar els 70.000 euros, diu que no, només
la quantia suficient per a les necessitats; idò no, doncs si
donessin un poc més del que donen a la Cambra de Mallorca
podria tirar endavant també projectes.

Per tant, crec que ha fet molta demagògia i està en les mans
precisament d’aquest Govern, que a dia d’avui té la Cambra de
Comerç de Menorca intervinguda i a més la presideix la
directora general.

Per tant i dit açò d’una manera un poc crítica, que no ho
volia fer, però crec que la intervenció del Sr. Castells m’ha
donat peu, o la necessitat de fer-ho, vull agrair a tots els grups
parlamentaris que donin suport i esper que el Govern compleixi
el que ha dit i, al marge de poder cobrir les necessitats mínimes
que té, també pugui fer com ha fet a Mallorca, que li dóna
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recursos perquè pugui fer projectes amb les empreses d’aquí
de..., o en aquest cas amb les empreses de Menorca.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Idò passam a la votació de la proposició
no de llei.

Vots a favor?

Per unanimitat, queda aprovada.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 300/18 presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a increment de la dotació econòmica de les cambres
oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Menorca
i d’Eivissa i Formentera.

II. Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 1501/18, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, del president
del Consell Econòmic i Social, per tal d’explicar el pla
d’actuació per al 2018.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia,
l’adopció d’acord respecte de la sol·licitud de compareixença
presentada pel Grup Parlamentari Socialista i MÉS per
Mallorca del President del Consell Econòmic i Social, per tal
d’explicar el pla d’actuació de l’any 2018.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Casanova del Grup
Socialista, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Molt senzill, el Consell Econòmic i
Social s’ha recuperat durant aquesta legislatura, és un moment
en el qual inicia les seves activitats i desenvolupa el seu pla
d’acció, ja s’ha recuperat part de la seva estructura i comença
a fer una feina d’anàlisi de retorn a l’activitat i una feina de
detecció de necessitats, de detecció... d’anàlisi de caràcter
econòmic sobretot basat en l’horitzó 2030 i, per tant, pensam
que és una eina important a conèixer.

Per això, demanam la compareixença aquí, perquè tots els
grups parlamentaris puguin tenir informació de primera mà de
què és el que es fa al Consell Econòmic i Social i quines són les
principals actuacions que du a terme per a després poder-lo
aprofitar més intensament. Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Poc més a afegir al que ha dit el Sr. Casanova. El Consell
Econòmic i Social és un òrgan estatutari, de fet, per això no va
poder desaparèixer encara que aquesta fos la intenció del Partit

Popular, sinó que només es va suspendre, a altres llocs on no
era un  organisme estatutari sí que va desaparèixer. I ara que
s’ha recuperat creiem que és necessari que el president del
Consell Econòmic i Social vengui a exposar a aquest
parlament, com a organisme estatutari que és, el seu pla de
feina. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, votarem a
favor que pugui comparèixer lògicament el CES aquí, a aquesta
comissió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem té la
paraula el Sr. Saura, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres consideram que
aquesta compareixença és necessària i crec que serà molt
interessant, ja ens vàrem reunir amb el Consell Econòmic i
Social, que desenvolupa una tasca que anticipa d’alguna
manera el futur. És necessari que hi hagi aquestes institucions
o aquestes... bé, aquests òrgans que estudiïn i anticipin el futur
com en l’estudi de l’horitzó 2030. 

Crec que serà molt interessant escoltar aquesta
compareixença per aprendre, per poder aportar i demanar
d’alguna manera, perquè els grups parlamentaris poden
demanar estudis també al Consell Econòmic i Social, el que ens
pugui interessar com a grups parlamentaris, com a societat i bé,
poder desenvolupar la seva tasca com toca.

Així que votarem a favor. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, president. Donarem suport a la iniciativa, és una
qüestió de principis d’informació i de transparència i, per tant,
benvinguda sigui.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de cinc
minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201801501


536 ECONOMIA / Núm. 38 / 8 de març de 2018 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Sí, em sembla totalment lògica,
natural i saludable democràticament aquesta compareixença.
Per tant, li donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, res..., no afegiré res al que s’ha dit, també estam
completament d’acord amb aquesta compareixença. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Idò passam a la votació.

Vots a favor? 

S’entén aprovada per unanimitat.

En conseqüència, s’acorda de recaptar la presència del
president del Consell Econòmic i Social per tal d’explicar el
Pla d’actuació de l’any 2018.

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