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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre les persones refugiades.

Abans de començar el debat sotmetrem a consideració de la
Cambra la declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre les persones refugiades que a continuació passarà
a llegir la secretària primera.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Estam assistint a una situació sense precedents, davant la
qual és necessari que la comunitat internacional prengui
mesures urgents de manera immediata i que actuï en
conseqüència.

A principis de 2016, per primera vegada des de la Segona
Guerra Mundial, el nombre de persones desplaçades de les
seves llars com a conseqüència dels conflictes, la persecució i
les violacions de drets humans en els seus països d’origen ha
superat la xifra dels 65 milions, segons dades d’ACNUR; una
xifra que es veuria incrementada si hi sumàssim els milers de
persones que s’han vist obligades a desplaçar-se per desastres
naturals o per la seva situació de pobresa.

Aquesta situació deixa palesa la incapacitat de la comunitat
internacional per prevenir i resoldre conflictes i situacions
d’emergència humanitària, així com la manca de voluntat
política per acomplir les obligacions internacionals en matèria
de drets humans i protecció internacional.

El passat 22 de setembre es va complir un any des que els
líders de la Unió Europea acordaren un mecanisme de
reubicació d’emergència per compartir la responsabilitat
d’aquells demandants d’asil. Malgrat l’acord, milers de
persones continuen atrapades en camps de refugiats en
condicions deplorables.

Europa ha de resoldre de manera urgent aquesta crisi
humanitària, compartint equitativament la responsabilitat d’un
nombre de  persones refugiades relativament petit.

Pel que fa a la responsabilitat de l’Estat espanyol, les xifres
parlen per si mateixes: segons dades del Ministeri de l’Interior
de 26 d’octubre, s´han reubicat des de Grècia únicament 398
persones, enfront de les 1.756 reubicades per França. Sols 289
persones han estat reassentades, una xifra molt llunyana de les
17.337 que el Govern de l’Estat es va comprometre a acollir, bé
per la via de la reubicació, bé per la via del reassentament.

Per tot l´exposat el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a: agilitar de manera significativa el procés
de trasllat de persones refugiades, acomplir dins el termini
previst els compromisos d’acollir 17.337 persones, segons
l’acordat amb la UE i acollir dignament les persones
reubicades, reassentades o aquelles que arribin per una altra via
alternativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Puc considerar aprovada per assentiment la declaració?

Manifestat l’assentiment, queda aprovada la declaració
llegida.

Abans de començar i per tal que quedi constància al Diari
de Sessions es fa constar que la votació per a l’elecció d’un
membre del Consell Assessor de Continguts i Programació de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears que es dugué
a terme a la sessió plenària del passat dia 7, després de fer el
recompte de les paperetes emeses el resultat de la votació és el
següent: vots emesos, 57; vots vàlids, 45; vots nuls, 12; vots en
blanc, 9; vots a favor del Sr. Andreu Ferrer i Juan, 36.

Començam amb el primer punt de l’ordre del dia. 

Té la paraula, Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Volia demanar una alteració de
l’ordre del dia per ajornar el punt 3, la InterpelAlació RGE núm.
15519/16 sobre la Llei d’igualtat, per una avinentesa que ha
tingut la diputada a darrera hora.

III. Interpel·lació RGE núm. 15519/16, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació
transversal de la Llei d'igualtat.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, el tercer punt quedarà ajornat per a una altra
sessió, gràcies. 

Supòs que hi ha acord en aquest sentit, no?

(Se senten veus de fons que diuen: “sí”)

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 17065/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a residència per a
familiars dels malalts que s'han de desplaçar a Mallorca.

Primera pregunta, RGE núm. 17065/16, relativa a
residència per a familiars dels malalts que s’han de desplaçar
a Mallorca, que formula la diputada Sra. Margaret Mercadal i
Camps del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Margaret Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a tothom, fa unes
setmanes ens vàrem despertar amb la notícia que dia 20 de
desembre s’habilitarien a Son Espases vuit habitacions
destinades a donar servei a malalts i a les seves famílies que
s’han de desplaçar a Mallorca per motius de salut. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615519
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201617065
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Estam davant l’enèsim incompliment d’aquest govern, un
govern que discrimina una vegada més les illes menors i més en
concret Menorca amb decisions com aquesta, per què?, perquè
primer de tot ja va ser el centre sociosanitari a Menorca i ara
açò. Associacions de malalts com ASPANOB, AMADIB i el
sindicat mèdic SIMEBAL han manifestat el seu desacord amb
aquest anunci. 

Per aquest motiu, Sra. Consellera, quan complirà aquest
govern la seva promesa de construir una residència per a
familiars de malalts que s’han de desplaçar a Mallorca?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Sra. Diputada, imagino que hem de
lamentar tot el que no va fer el PP durant la legislatura
anterior...

(Alguns aplaudiments)

Cap projecte de millora, cap -cap-, Sra. Diputada, ni
augmentar les dietes, ni fer la residència a Can Misses ni tan
sols tenir un avió ambulància 24 hores per als pacients...

(Alguns aplaudiments)

...res, res.

Això sí, varen posar copagaments a Can Granada, 23
apartaments a Can Granada, hem augmentat l’oferta, vostès
varen posar copagaments a Can Granada, varen deixar de fer
aquesta residència de Can Misses i varen votar en contra, tres
vegades varen dir no, tres vegades des de 2012 a 2014 a la
següent proposició no de llei: "el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a impulsar una residència per atendre les
necessitats d’hostatge dels malalts de curta i llarga durada i dels
seus familiars", tres vegades, Sra. Diputada, tres...

(Alguns aplaudiments)

Crec que demostram coherència quan feim propostes per als
ciutadans, demostram coherència, i demostram coherència quan
som al Govern complint aquests compromisos i aquestes
promeses.

(Remor de veus)

Miri, ara farem 8 habitacions... tenim vuit habitacions
preparades, equipades, de 35 metres cadascuna perquè els
pacients, els familiars dels pacients ens han demanat que volen
estar prop quan el seu familiar està molt greu, en una àrea no
assistencial, i l’any que ve, l’any proper, obrirem una
hostatgeria, que és el nostre compromís, amb 12 habitacions
més, dobles, espaioses, amb un espai conjunt per poder
compartir. Aquest és el nostre compromís, hi estan en contra?

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margaret Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta. Miri, Sra. Consellera, vostè fa
demagògia...

(Algunes rialles i remor de veus)

...primer de tot li record que fa un any i mig que governen;
segona cosa, teniu 1.000 milions més per gastar, per gastar en
coses, que no nosaltres no vàrem tenir al seu moment. És una
vergonya que menteixin...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

...als ciutadans de les Illes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, senyors diputats!

(Continua la remor de veus)

Silenci!

Es una vergonya que...

(Remor de veus)

Sí, que menteixin, que menteixin als ciutadans de les Illes
Balears. Li record, Sra. Consellera, que vostè i la presidenta
varen anar a Menorca fa un any, un any!, a anunciar aquesta
mesura. Què ha passat?, què ha passat ara?, què ha passat?

I el més vergonyós és el canvi de criteri que han tingut tant
el PSIB com MÉS per Menorca perquè allò de MÉS per
Menorca encara té... té barra, barra, de fet...

(Remor de veus)

...de fet, de fet MÉS per Menorca publicava el 2014, açò ho he
tret de la seva pàgina web, vull dir...: “MÉS per Menorca
reivindica la residència a Son Espases i afirma que si és viable
un palau de congressos a Palma de 135 milions també ho ha de
ser una residència per a malalts i acompanyants”. I jo em
deman: de què ens serveix tenir un partit menorquinista que
dóna suport a un govern i a que a més es considera l’únic
valedor de Menorca i dels menorquins i que a la primera de
canvi acota el cap d’aquesta manera?, on és la seva
reivindicació ara?, on és?
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Sra. Consellera, li record que un hospital no és una
residència. Es pot posar per una vegada -per una vegada- a la
pell d’aquells malalts i dels seus familiars?

(Remor de veus)

No és el mateix, és des del punt ja no... és des del punt de
vista mental i sanitari, no és un lloc idoni per estar aquests
familiars i els malalts estar en aquell lloc, no ho és, no és una
residència. 

Per tant, Sra. Consellera, amb aquesta imposició hi perdem
tots els ciutadans. Per tant, li deman que rectifiqui.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Miri, no m’ha de donar lliçons perquè a més de professional
sanitària jo també he estat malalta i també em pos i em sé posar
a la pell dels pacients.

(Alguns aplaudiments)

Ens preocupen les persones que s’han de desplaçar? Sí, per
això hem ampliat l’oferta, diversificam l’oferta, Sra. Diputada,
tenim pisos a Can Granada, tenim pisos d’ASPANOB amb els
quals feim convenis i finançam, cosa que no varen fer vostès
tampoc, tenim convenis amb més hotels, tenim moltes més
prestacions de les que tenien, convenis. Però el més important
de tot, una de les coses més important és que les mesures que
hem pres enguany d’incrementar serveis, d’incrementar
tecnologia, sap quants de desplaçaments hem evitat? 1.500 en
un any, Sra. Diputada, 1.500.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sra. Presidenta. Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, d’acord amb l’article 76, ja que la pregunta sembla que
l’ha feta a aquest grup m’agradaria poder respondre a les
mentides...

(Petit aldarull)

... alAludides per aquesta diputada.

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.2) Pregunta RGE núm. 17064/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a anunci d'Air Berlin de no
volar a Mallorca a partir de l'estiu del 2017.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 17064/16, relativa a anunci
d’Air Berlín de no volar a Mallorca a partir de l’estiu de 2017,
que formula el diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

No sé qué han desayunado ustedes hoy, pero están
revolucionados. Seguramente esto también será culpa del
Partido Popular y tengo gana de saber cuál es la respuesta
porque posiblemente algo habremos hecho mal y no lo
sabemos. 

De momento, lo que me gustaría...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gràcies, Sra. Presidenta. De momento lo que me gustaría
saber, y a nuestro grupo nos gustaría saber, és ¿qué opina el
Govern del anuncio realizado por Air Berlín, nada más y nada
menos que la primera compañía aérea que tenemos en las Islas,
de dejar de volar a Mallorca durante este verano? Les recuerdo
que hace escasamente unos meses preguntábamos sobre qué
opinaba del hecho de que Air Berlín dejara de utilizar el
aeropuerto de Mallorca com hub para después conectar con el
resto de destinos en la península, y ustedes dijeron que no
tenían ningún problema porque las frecuencias estaban
garantizadas, los horarios estaban garantizados y no había
ningún problema.

La realidad hoy es que volar a la península para los que
vivimos en las Islas es más caro que hace dos años y tenemos
menos frecuencias que hace dos años y a futuro la cosa va a ir
peor. Es verdad que ustedes estarán contentos porque vendrá
menos gente, pero aún así me gustaría saber qué es lo que
piensa el Gobierno. 

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201617064
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident Sr. Biel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Sí, com jo li vaig dir en aquell moment, efectivament, no es
tracta d’una bona notícia. No sé, no record haver expressat cap
tipus d’alegria, Sr. Gijón, almanco l’alegria amb què vostè fa
les preguntes que no té res a veure amb la realitat, com sempre.

Ja vaig dir que no era una bona notícia i que, efectivament,
aquesta retirada ha estat una retirada escalonada i com a mínim
dins el dolent aquest escalonament ha permès una
reestructuració i una cobertura per part d’altres companyies
dels vols que ha anat deixant Air Berlín. De fet, efectivament,
va ser el 2015 quan ja vàrem començar a anunciar aquesta
retirada, que s’ha fet de manera gradual i que ara suposarà la
desaparició dels vols. 

En tot cas, Air Berlín ens ha anunciat que tots els vols que
tenia programats seran coberts per la companyia subsidiària
Niki i en aquest sentit, per tant, almanco els vols estaran
coberts. Com vaig dir també en aquells moments la retirada
gradual d’Air Berlín no ha afectat en general la cobertura dels
vols que s’han deixat perquè altres companyies aèries han
absorbit la demanda que ha deixat enrere la companyia
alemanya.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

No deja de llamar la atención que ustedes cuando están en
la oposición, con esa coherencia que les caracteriza, pusieran
el grito en el cielo cuando Spanair, que le recuerdo que Spanair
era la tercera compañía que operaba en el aeropuerto, dejó de
operar y entonces eso fue un caos e iba a ser una absoluta
desgracia. Y a pesar de eso ustedes hoy están con una
tranquilidad pasmosa. 

¿Se ha reunido este gobierno con la compañía Air Berlín?,
¿sí o no?, ¿se ha reunido la Mesa de Transporte para saber
cómo va a afectar no ahora a corto plazo, que evidentemente
que otras compañías van a cubrir el hueco, pero no se engañe,
a mayor precio, porque cuando hay una falta de competencia
aumenta el precio? Es una cuestión básica. 

Hoy la realidad es que nos cuesta más dinero viajar a la
península, hoy tenemos menos frecuencias y menos destinos
para volar a la península, y eso está ocurriendo y ustedes no
están haciendo absolutamente nada, así que hagan algo e igual
luego podemos lamentar que no ha sido suficiente, pero por lo
menos hagan algo porque la realidad es que ustedes con este
tema se están enterando por los medios de comunicación, como
el resto de los ciudadanos, y el problema lo vamos a pagar
todos. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Sí. Com sempre el Sr. Gijón no sap de què parla i diu coses
gratuïtes que no tenen res a veure amb la realitat. Aquest
govern està en contacte continuat amb les companyies aèries.
Per descomptat amb Air Berlín hem tengut contactes directes,
no ens hem hagut d’assabentar per la premsa, com vostè diu, i
li puc dir que l’increment dels vols, del nombre de passatgers
durant 2016, el que duim de 2016, amb relació a 2015 ha estat
d’11,85% d’increment, un 11,85%. De fet, les companyies que
operaven a les Illes Balears amb Alemanya el 2015 eren 11
companyies i avui tenim 16 companyies. Vostè diu que ha
disminuït la competència, idò miri, resulta que tenim més
companyies ara que operen. En aquests moments tenim Easy
Jet, Germanwings, Ryanair, Vueling...

(Alguns aplaudiments)

... Condor, Lufthansa, Iberia Express, Germania Small Planet,
SunExpress Deutschland i Transavia que en aquests moments
cobreixen no només el que ha deixat Air Berlín sinó molt més.

Ja sé que a vostès els sap greu això perquè quan vostès han
hagut de gestionar les coses no s’han preocupat gens ni mica,
però aquest govern no fa les coses igual que vostès varen fer en
el passat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 17013/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a plantilla d'interins de la
policia local.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 17013/16, relativa a plantilla
d’interins de la policia local, que formula la diputada Sra.
Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bon dia. Bé, en primer lloc, els deman
disculpes per la meva qualitat de veu avui matí. Bé, la pregunta
és la següent, tenim una situació crítica en aquest moment
perquè fa ben poc vàrem saber que el Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears declara nulAla parcialment la Llei de
coordinació de policies locals de la nostra comunitat pel que fa
a la contractació que afecta els policies locals interins, que
segons les dades, sembla ser que porta la pròpia Associació de
Policies Locals de les Illes Balears, és de 553 efectius, és a dir,
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un 25% de les plantilles, ja reduïdes de per si, en els
ajuntaments de les nostres illes. 

A això se li suma una fantàstica Llei Montoro que pel
compte de facilitar la prosperitat dels municipis i ajuntaments
el que fa és escanyar-los econòmicament, tot i que estiguin
sanejats no els permet la contractació de més personal. 

Per tant, si això hi sumam també l’acció de com a mínim la
que era l’anterior delegada del Govern a les Illes Balears, que
esper que canviï d’actitud a partir d’ara amb la nova
incorporació de la Sra. Salom, que va fer un "traje" en aquest
cas, com a mínim, al Consell Insular de Formentera amb gran
deslleialtat denunciat la convocatòria de places de funcionaris
de policia local quan es va fer aquesta convocatòria l’any 2014,
sumam tres components que ara mateix no ajuden a donar
tranquilAlitat als ajuntaments a l’hora d’estabilitzar i fer créixer
les necessàries plantilles de policia local. 

Per tant, Sra. Cladera, jo li agrairia que davant aquesta
situació, entenc que vostès ja han fet una composició de la
situació, quines accions pensen emprendre?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Catalina Cladera. 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Efectivament,
Sra. Diputada, som conscients i estam preocupats per aquesta
situació que genera la sentència de dia 30 de novembre del
Tribunal Superior de Justícia de Balears i la inseguretat jurídica
que crea en el tema de policies locals, en els cossos de policies
locals dels ajuntaments. Ahir, precisament, vàrem estar reunits
a la FELIB amb els ajuntaments per analitzar aquesta situació
i també per prendre mesures o per anar prenent més mesures. 

El Govern era conscient d’aquesta situació d’interinitat,
d’elevada interinitat que hi ha en el cossos de policia local i,
per això, ha iniciat la reforma de la Llei de coordinació de
policies locals, que està a punt de ser presentada als grups i a
punt de ser iniciada la seva tramitació. 

El que he de dir és que qui no es va preocupar gens la
passada legislatura, i ja hi havia aquest problema, és el Partit
Popular. Va fer una llei l’any 2013 i un reglament l’any 2015
que va passar per alt totalment aquesta situació i fins i tot va
contribuir a generar més caos. Si a més afegim tot allò que
vostè ja ha comentat, les limitacions amb les taxes de reposició
de la Llei de pressuposts de l’Estat, les limitacions en el
compliment de l’objectiu d’estabilitat que estableix també la
legislació estatal, estam complicant la situació dels ajuntaments
per convocar places i per tenir uns cossos de policia o unes
policies ben dimensionades i sobretot estables, que és el que
requereix una policia més eficient. Tot un nyap és el que tenim
en aquest moment i la sentència hi afegeix més.

Però què fa el Govern, i això és el que ahir es va explicar
als batles i als regidors. En primer lloc recorrerem la sentència
en cassació al Tribunal Suprem i a més des d’Advocacia s’està
fent un informe o s’està estudiant la manera de donar seguretat
jurídica als ajuntaments mentre no tenguem la modificació de
la Llei de coordinació de policies locals, que és el que estam
treballant en aquest sentit.

A més a més, també evidentment és el moment ja, i jo esper
que tothom estigui d’acord i tothom empenyi en el mateix
sentit, d’instar el Govern d’Espanya que modifiqui d’una
vegada les lleis que limiten convocar places als ajuntaments,
com són eliminar taxes de reposició, permetre convocatòries de
places per fer funcionaris de carrera. I, per tant, facilitar o
ajudar en aquest sentit.

Vull dir que dilluns que ve, dia 19, estan convocats tots els
grups d’aquesta cambra, d’aquest parlament, per treballar
aquest tema, per explicar com està la modificació de la Llei de
coordinació de policies locals i sobretot jo el que deman és que
anem tots a la una en això, que no es faci demagògia, perquè
del que es tracta és de solucionar aquest problema que crec que
preocupa a tots els ajuntaments, a tots els municipis i, en
definitiva, a la seguretat dels ciutadans de les nostres illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sra. Consellera. Li agraesc les explicacions i
sobretot li agraesc que estiguin actuant amb rapidesa davant
d’un fet que és prou greu i que ens posa davant d’una nova
temporada turística en una situació molt crítica, perquè
recordem que en aquest moment realment el que estam
demanant la majoria de municipis o el que estaven demanant
fins ara, no era només mantenir les places que tenien, sinó
ampliar-les. Hi ha nombrosos documents i hemeroteca en els
mitjans de comunicació d’ajuntaments i municipis d’aquestes
illes, demanant reforços de plantilla d’estiu, reforços d’altres
policies especialitzades i, per tant, és una incongruència que el
Govern de l’Estat no ens estigui ajudant a donar solució a
aquesta situació. Per això, com a mínim, per la part que ens
toca, des d’aquí a banda de subscriure les seves paraules i el
seu missatge adreçat a l’Estat i a la resta de grups
parlamentaris, també és important que per part nostra facem tot
allò que estigui en les nostres mans en aquest moment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Catalina Cladera.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Només dir això, no es preocupi que el Govern està
preocupat i se n’ocupa d’aquest tema amb tots els seus sentits.

 



3380 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 61 / 13 de desembre de 2016 

I.4) Pregunta RGE núm. 17070/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Baltasar Picornell i Lladó, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Pla
d'ordenació del litoral.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 17070/16, relativa a Pla
d’ordenació del litoral que formula el diputat Sr. Baltasar
Picornell i Lladó del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots i totes i tots
els aquí presents a la cambra. Bé, estam acabant el 2016 i hem
vist clarament aquest estiu els efectes de la saturació i sí que cal
prendre mesures de cara al 2017. Com dic, cal posar mesures
i límits, ara governam els que som progressistes i això sí que
s’ha de fer veure i notar. Per exemple, (...) conflictes i
agressions al nostre litoral, un litoral que presenta una varietat
d’ecosistemes dinàmics, complexes i que són
extraordinàriament fràgils davant qualsevol agressió.

Cal esmentar que aquí a la cambra els partits que formam
part d’aquest pacte, hem signat el manifest de sense límit no hi
ha futur i això és i ha de ser una clara declaració d’intencions
i veure recollits en les actuacions d’aquest govern. Aquest estiu
hem vist clarament els impactes de la saturació i del mal ús que
s’està fent del nostre litoral, a causa de la mala regulació que
ara pateix. Tenim una mala gestió del domini públic
marítimoterrestre dins els espais naturals protegits. I tenim un
exemple clar amb el succeït aquest estiu amb el muntatge d’un
beach club ilAlegal a Cabrera i a moltes altres platges de les
illes, com per exemple fins fa no res a la platja de Mondragó,
en ple parc natural.

També tenim reiterades denúncies, especialment ben
formulades pel GOB, de la Demarcació de Costes, relatives al
procediment irregular d’autoritzacions d’instalAlacions
temporals a les platges de tota l’illa. També tenim fondeigs
damunt la posidònia, que també és un tema que es denuncia
periòdicament i que també el tractam bastant aquí a la cambra.

Per tant, tenim una falta de recursos per al control,
inspecció i sanció d’aquestes pràctiques irregulars dels
processos ilAlegals d’ocupació i (...) de la costa. Per tant, sí que
és necessari tenir un instrument que serveixi per facilitar la
gestió integrada que ha de servir perquè la gestió del litoral es
faci amb visió de conjunt i perquè les administracions
públiques competencials, com són Ports de les Illes Balears,
Autoritat Portuària, Demarcació de Costes, Direcció General
d’Ordenació del Territori, Conselleria de Medi Ambient,
Consell de Mallorca i altres administracions locals, perquè
colAlaborin entre elles per fer les coses de manera racional. I
que, ara per ara, per la mancança d’un Pla de gestió com a
instrument de planificació, és un factor que impossibilita la
racionalització dels usos del litoral.

Per tant, té previst el Govern de les Illes Balears dur a terme
un Pla d’ordenació del litoral preceptiu per la Llei de costes i
el seu reglament en vigor el 2017? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Picornell, sí, el Govern
té previst redactar aquest Pla d’ordenació del litoral, ho vol fer
ja dins l'any 2017 i tant és així, que ja ha previst en el
pressupost de 2017 una partida de 200.000 euros, que aniran
destinats a la contractació d’un equip redactor, que permeti tot
el suport tècnic per fer possible la redacció d’aquest pla.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva breu resposta. Ja li ho he
dit abans també, estam acabant l’any i ja sabem què passa a
l’estiu. I m’agradaria me digués a veure si realment aquesta
partida a què vostè ha fet referència, a veure si serveix o (...)
suficient per fer front a les despeses que durà a terme aquesta...,
allò que vostè m’ha comentat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És una partida per a l’any
2017, serà un plurianual, no redactarà aquest pla en un sol any,
necessitarem diversos anys per poder redactar aquest pla. I per
tant, seria la primera part del plurianual corresponent al 2017.

No serà un pla que sigui fàcil, no la seva redacció, sinó la
posada d’acord amb totes les institucions que hi tenen
responsabilitat en el seu àmbit competencial, i vostè hi feia
referència. El Govern de les Illes Balears ho és, però els
competents del litoral com a tals, per l’Estatut d’Autonomia,
són els consells insulars i per tant, aquí devora, sense ells no hi
pot haver un pla insular d’ordenació del litoral. És fonamental
que el Govern de l’Estat, perquè ells tenen les competències en
matèria de domini públic, també formin part de la redacció
d’aquest pla i també venguin a bé poder-lo aplicar després. I,
per tant, aquí tenim una línia de feina on l’acord, el consens, la
capacitat de treballar de manera conjunta tots, Autoritat
Portuària inclosa, serà fonamental. 

Els que hauran de tramitar i acabar aprovant aquest pla
seran sobretot els consells insulars, que ells són els que tenen
la competència. En qualsevol cas ja hem parlat amb tots ells, hi
ha una voluntat d’acord, de treballar de manera conjunta, que
és la primera passa per tant, des de l’àmbit polític. I ara del que

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201617070


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 61 / 13 de desembre de 2016 3381

es tracta és des de la part tècnica, començar a fer passes per fer-
ho possible. Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 17071/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a inspeccions en
turisme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 17071/16, relativa a
inspeccions en turisme, que formula el diputat Sr. Salvador
Aguilera i Carrillo del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
Té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats, treballadores i treballadores de la cambra i públic que
avui ens visita. 

Aquesta setmana els pressuposts són els protagonistes i avui
li faig, Sr. Vicepresident, una pregunta relacionada amb una
dada que hem trobat com a ingrés a la seva conselleria.
Concretament la referent a les multes i sancions que pensa
posar i que cobrarà el pròxim any. Hem vist com passarà de
736.260 euros en el pressupost de 2016 a més de 7 milions
d’euros per a l’any següent. És a dir, pràcticament un increment
del 900% en la recaptació. La veritat, i com es pot imaginar,
aquest increment ens crida positivament l’atenció, encara que
sabem de la modificació de la llei que s’incrementaran les
corresponents sancions.  

També ens ha informat vostè de la contractació de nous
inspectors, però com vostè també sap, hem denunciat des de
Podem públicament i des de fa molt de temps, que només hi
havia una persona i mitja com a sancionadora per a totes les
Balears, menys Eivissa i a Eivissa només una persona
sancionant tot el tema de turisme. I, per tant, en aquest nivell
estam molt preocupats. També li vull recordar que hi ha una
esmena nostra damunt la taula, per transferir sous de promoció
turística a inspectors i sancionadors i esperem que ens l’aprovi. 

I per això li faig la següent pregunta, quan pensa posar en
marxa el Pla d’inspeccions en turisme que ha anunciat
recentment el Govern de les Illes Balears?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident,  Sr. Biel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, compartim la
preocupació que vostè expressa perquè es persegueixin tots els
tipus d’activitats ilAlegals, no només perquè està mal fet, sinó
perquè totes aquelles activitats, tots aquells empresaris que sí

que fan les coses ben fetes, evidentment no tenguin un greuge
comparatiu.

S’ha fet un especial èmfasi el 2016 en un pla d’inspecció.
No és que no hi hagi hagut pla d’inspecció. Sí que és vera que
quan arribam el 2015 a la conselleria no trobam cap pla
d’inspecció, els inspectors feien aquelles actuacions que
trobaven que havien de fer. Aquest sistema d’actuació, que no
ens pareix evidentment gens eficient, s’ha canviat, i el 2016,
com li he dit, es va fer un pla d’inspecció dirigit principalment
al control del tot inclòs, la sobreocupació i els rent a car. Això
ha donat fruit que el 2016, fins a dia d’avui, hàgim tengut un
total de 1.454 informes emesos a solAlicitud d’Ordenació; un
total de 138 comprovacions d’autoavaluacions, sobretot
d’hotels i apartaments; un total de 1.012 reclamacions,
denúncies i actuacions d’ofici; un total de 352 actuacions a
campanyes de pensió completa integral, tot inclòs i rent a car;
i un total de 403 actes aixecades. És a dir que el 2016 hi ha
hagut una important activitat, i com efectivament ha dit vostè
el 2017 es prepara un nou pla d’inspeccions que a més de les
tasques ordinàries d’inspecció se centrarà sobretot en la nova
normativa de lloguer turístic amb una campanya intensiva
contra l’oferta ilAlegal i contra el lloguer turístic ilAlegal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Salvador Aguilera. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Vicepresident.
No m’ha respost en el sentit de quina quantitat al final
econòmicament d’aquestes sancions s’ha cobrat de tot el que 
m’ha comentat, però bé... Fa un parell de dies, ja més d’una
setmana, que vaig poder assistir a la ponència en què dos
membres de l’equip que està redactant el Pla d’intervenció en
àmbits turístics per a Mallorca, el Sr. Joaquim Sabater i el Sr.
Antoni Pons, varen fer una breu presentació del seu treball. En
aquell moment vàrem veure com existeixen milers
d’establiments ilAlegals a tot Mallorca -no vull parlar de la resta
d’illes- i per tant en aquest sentit estem molt preocupats. Com
és possible que actualment hi hagi habitatges que ofereixen
estades turístiques sense cèdula d’habitabilitat? 

Segons els ponents el 90% del lloguer turístic a Palma és
ilAlegal i el 45% de les places que s’ofereixen a tot Mallorca
són també ilAlegals. Com pensa regularitzar aquestes xifres?
Com pensa controlar tota aquesta quantitat de feina que tindrà
amb els recursos de què disposarà la seva conselleria? Esperem
que realment sigui la seva conselleria molt eficient a fer la seva
feina. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, el seu temps s’ha exhaurit. Té la paraula el Sr.
Biel Barceló.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Bé, a més de la nova normativa, que evidentment ajudarà a
regular tota aquesta situació, dins aquest nou pla d’inspecció de
2017 que li he comentat hi haurà una reorganització de tot el
Servei d’Inspecció i Instrucció. S’ha començat per canviar
durant 2016 el cap de servei d’Inspecció amb un perfil molt
més jurídic. En aquests moments, dins el 2016, tenim una
persona més a inspecció, un auxiliar més a ordenació, dos
tècnics més a sancions, i el 2017 hi haurà cinc places més
dedicades bàsicament a inspecció, ordenació i tramitació de
sancions, a més d’una nova eina informàtica que es posarà a
disposició... el Govern també la posarà a disposició dels
consells insulars, que permetrà agilitar els tràmits
administratius i dedicar més personal a la comprovació de la
documentació existent. Tot això ens permetrà ser molt més
eficients, molt més eficaços i obtenir uns millors resultats.

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 17073/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a combatre la
pobresa infantil.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE 17073/16, relativa a combatre la
pobresa infantil, que formula el diputat Sr. Carlos Saura i León,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr.
Carlos Saura. 

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Treballadors, treballadores de la
cambra; diputats, diputades, resta de públic assistent. Sra.
Consellera, de cada deu menors tres es troben en risc de
pobresa a Balears, segons un estudi d’UNICEF de fa unes
setmanes. 

Hem dit diverses vegades que aquest sistema econòmic
pervers de la fàbrica turística està fent que amb xifres rècord les
borses de pobresa no deixin d’augmentar. Som conscients que
les nines i els nins pobres no són la conseqüència d’un govern
de canvi sinó de les polítiques antisocials del Partit Popular a
nivell estatal, de la seva legislació laboral, que ha generat tota
una novetat al nostre sistema econòmic, la del treballador
pobre, i de la seva política econòmica, només dirigida a
augmentar els beneficis de les grans empreses mentre es deixen
de costat 13 milions d’espanyols i espanyoles que es troben en
risc de pobresa i exclusió, polítiques que provoquen que l’1%
més ric de la població concentri més riquesa que 35 milions de
persones al nostre país.

Per això els que s’han de posar a la pell dels de baix són
vostès, senyors i senyores del Partit Popular. Però saben què?,
no som aquí per dialogar amb el partit més corrupte d’Europa,
malgrat ens dolguin en l’ànima les seves polítiques; nosaltres
som aquí per fer control al Govern, i és que en una comunitat
amb un govern de canvi s’ha duplicat el nombre de menors que

viuen a una llar amb baixa intensitat de treball. Per això li vull
demanar quines mesures concretes s’estan duent a terme per
part del Govern per combatre la pobresa infantil.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Estam d’acord amb
la seva anàlisi. Les polítiques neoliberals del Partit Popular han
duit que hi hagi unes taxes de pobresa en el conjunt de l’Estat
importants: la reducció davant l’atur, l’eliminació de la
universalitat de la sanitat, una política fiscal regressiva, una
política educativa elitista; tot això ha fet que efectivament la
pobresa augmenti a la nostra comunitat autònoma i en el
conjunt de l’Estat.

Davant això què feim?, feim tot el contrari. Per exemple,
tornam la targeta sanitària als infants perquè tenguin un
pediatre assignat; això, que s’ha de ser bastant inhumà per
llevar una targeta pediàtrica a una criatura, aquest govern ho ha
tornat. S’està lluitant contra el frau laboral, contra l’explotació
laboral, negada en aquesta cambra durant quatre anys. S’estan
fent polítiques redistributives fiscals. I després, en temes de
serveis socials, a través d’aquestes polítiques redistributives,
s’estan aplicant mesures perquè els infants siguin els menys
afectats.

Jo no compartesc aquesta sectorització que es fa actualment
de la pobresa. No hi ha pobresa farmacològica, hi ha pobresa
energètica...; hi ha pobresa, les famílies són les pobres, i segons
les estratègies de la família paguen un rebut o paguen l’altre.
Què hem fet, aquest govern? Hem fet la renda social; de les
quasi 500 famílies que actualment ja cobren nòmina de renda
social hi ha 980 infants. S’ha mantengut la renda mínima, s’han
mantengut les beques, s’han augmentat les beques de menjador,
s’ha fet un fons d’emergència per a les escoles i s’ha mantengut
el milió d’euros que s’envia als serveis socials comunitaris de
la nostra comunitat autònoma per a situacions d’emergència. 

Per tant es fan totes les polítiques contràries als perfils
neoliberals; però vostè també té raó, mentre no hi hagi un canvi
de política estatal en aquestes polítiques les comunitats
autònomes estan molt limitades.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres pensam que
malgrat que feim les polítiques contràries de les que es fan a
nivell estatal només podem fer un mur de contenció, perquè les
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onades que vénen des del Govern estatal són molt intenses i per
això necessitam un bon ciment per al nostre mur de contenció.

Hi ha 62.000 nins i nines i adolescents de famílies que no
superen els 18.000 euros anuals d’ingressos en la seva família.
L’altre dia Sílvia Casanova, la coordinadora d’UNICEF a
Balears, deia que hem de posar recursos i doblar els esforços.
I hi ha una altra qüestió: si hi ha una transversalitat de la
pobresa el problema també és el sistema econòmic del qual
vivim, i nosaltres pensam que això és clau. Just ahir Neus Prats
Tur, del GEN-GOB d’Eivissa, deia a una xerrada que la
bombolla turística està creixent i que o la desinflam a poc a
poc, o explotarà amb conseqüències terribles. Això vol dir que
hi haurà més desigualtat, hi haurà més pobresa i la situació serà
insostenible.

Per això pensam que 34 diputats i diputades progressistes
no hem de ser còmplices d’aquest sistema turístic sinó que hem
de fer com la formiga, que es prepara per a l’hivern, o si no
estarem fent com les cigales, i això ho pagarem ben car.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. Podem coincidir amb part de l’anàlisi
que vostè ha exposat; des del Govern s’estan fent altres
polítiques per anar millorant, anar canviant aquesta política
econòmica, que no sigui tan centrada en el turisme, per
exemple el Pla d’indústria, o invertir en I+D+I; cada vegada
s’està... però això tampoc no és una repercussió de tres anys,
quatre anys, això serà en diverses legislatures i si és constant.

Quines són les dues característiques bàsiques per lluitar
contra la pobresa? Una és la constància, fonamental, i, l’altra,
que sigui una política global. Quan arriba a Serveis Socials és
quan hi ha una situació en què ha fallat tot el sistema. La renda
social és una renda importantíssima. L’altre dia ens varen
informar que València i Aragó la volen posar igual que l’hem
posada a la comunitat autònoma. Per tant en això hem estat
absolutament avantguardistes, en aquest tema, però les famílies
que cobren renda social continuaran a les estadístiques de
famílies pobres, perquè el que s’ha de canviar és
progressivament la política econòmica de l’Estat espanyol, i per
això la comunitat autònoma té una incidència...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, el seu temps s’ha exhaurit.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 17048/16, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a sector pesquer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 17048/16, relativa a sector
pesquer, que formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sabem que el Govern té
intenció d’ampliar la zona de les aigües protegides al voltant de
Cabrera i això ens pot semblar bé, però el problema és com i a
quin àmbit i amb quins consensos. I per tant, més enllà de crear
una direcció general de Pesca, que està molt bé, però al final el
que marquen les polítiques i la capacitat de consens és arribar
a acords amb el sector pesquer.

Per tant, nosaltres li volem demanar si serà determinant, si
serà important, si serà tengut en compte, si s’han assegut, si
arribaran a una entesa amb el sector pesquer a l’hora d’envestir
i tirar endavant aquesta ampliació de la zona protegida de les
aigües al voltant de Cabrera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bon dia a tothom, presidenta, Sr. Melià. Evidentment, per
a aquest govern el sector pesquer és estratègic, tant és així que
recuperàrem la Direcció General de Pesca per posar-lo al nivell
de la importància que té. I hem arribat a consensos amb el
sector pesquer, hem impulsat junts el Decret de turisme i pesca;
hem fet el consens per generar la reserva natural de Sa
Dragonera; hem generat, també junts, les aturades biològiques
durant la temporada passada i aquest hivern també les volem
estendre. Per tant, hem estat capaços d’arribar reiteradament a
acords i a consensos amb el sector pesquer, i així continuaré
fent feina.

Per això, ens hem reunit amb ells per fer el document base
d’ampliació del Parc Nacional de Cabrera, ens vàrem reunir
amb el sector pesquer recreatiu, el dia 14 de novembre; el 23 de
novembre, amb el sector professional, a la seu de la Federació
de Confraries de Pescadors; el 28 de novembre, a Sa Colònia,
amb tots els actors implicats en l’ampliació, i fem aquest procés
de participació per fer l’ampliació de Cabrera, amb el consens
de tothom, amb el màxim consens possible. Aquest és el camí
i aquesta és la feina que fem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies. Voldria que quedàs clar, que és una cosa que veig
que a aquest govern li costa d’entendre, que una cosa és reunir-
se i una altra cosa és arribar a acords, són dos conceptes molt
diferents, vostès és vera que s’han reunit, però l’acord és prou
enfora, per les informacions que nosaltres tenim. I de fet vostès
fan feina amb documents que són agressius, que són contraris
amb el que defensen les confraries de pescadors i amb el que
defensa aquest sector.

Per tant, nosaltres voldríem que hi hagués un compromís
molt més explícit per part del conseller, en el sentit que aquesta
ampliació, en tot cas, es farà tenint molt present el sector de la
pesca i arribar, realment no a una participació, no havent fet
dues, quatre o sis reunions, sinó havent arribat a un acord de
com es fa aquesta ampliació, de quines conseqüències té,
quines circumstàncies hi haurà, de què es podrà fer.

Amb tota aquesta informació i amb tot aquest acord
voldríem que vostè es comprometés, perquè si no resultarà que
vostè haurà fet quatre reunions, haurà escoltat els afectats, però
al final vostès faran una cosa que no voldran els pescadors i al
final això de la direcció general haurà estat simple anècdota
cosmètica.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Melià, a les proves em remet. Aquest conseller ja ha
arribat a acords amb els pescadors per fer el decret (...) a pesca;
hem creat la reserva de la Dragonera amb consens; hem fet les
aturades durant aquest hivern amb consens. Per tant, ens
reunim, formalment hi ha hagut aquestes tres reunions, un
procés de participació per crear aquest document de base. I
evidentment, ara hem de fer el retorn, ells ens han fet arribar les
seves inquietuds, amb reunions formals i amb reunions
informals, i evidentment aquest conseller, com a conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca, escoltarà el sector pesquer,
i també, evidentment, els científics i tota la gent que té a veure
amb el Parc Nacional de Cabrera.

Entre tots aconseguirem un parc molt més gran i uns parc
que ens farà orgullosos.

I.8) Pregunta RGE núm. 17066/16, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuació de l’Advocacia
de la comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 17066/16, relativa a actuació
de l’Advocacia de la comunitat autònoma, que formula el
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, presidenta, bon dia a tothom. L’actuació de
l’Advocacia a l’àmbit penal ha romàs invariable des de fa molt
temps i, per descomptat, des de principis del mes de juliol del
2015 fins pràcticament els darrers dies del mes de setembre
d’enguany.

Esto es lo que manifestó el ex-director de la Abogacía el
pasado día 30 de noviembre en la Comisión de Asuntos
Institucionales de este parlamento. El ex-director fue cesado,
habiendo cumplido los principios de legalidad, buena
administración y servicio público.

Por tanto, le solicitamos al Govern que nos explique si
garantiza que la Abogacía de la comunidad autónoma seguirá
trabajando y actuará con criterios técnico-jurídicos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Lafuente, veig que em
continuen fent les mateixes preguntes i reflexions i, per tant,
només em queda contestar-li de la mateixa manera. Miri, sí, els
treballadors públics i els serveis jurídics d’aquesta comunitat
actuen sempre amb criteris tècnics i jurídics i els responsables
polítics donam les directrius que han de guiar les polítiques del
Govern.

I una directriu clara d’aquest govern ha estat i és el de la
lluita contra la corrupció i defensar sempre els interessos
generals dels ciutadans d’aquestes Illes. M’agradaria, Sr.
Lafuente, que el seu partit també compartís aquesta filosofia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Mire, el ex-director precisamente
lo que explicó fue el enorme trabajo que había hecho la
Abogacía en la lucha contra la corrupción, mayoritariamente en
el anterior mandato, y especialmente en el caso Nóos, lo
explicó en comisión con muchos detalles. Especialmente,
explicó que en el caso, por ejemplo, en la pieza separada del
caso Ópera, se habían formulado escritos en junio de 2011, en
abril de 2014, en marzo de 2015, todos en el mismo sentido,
con criterios técnicos y objetivos, sobre el sobreseimiento,
posición perfectamente conocida por la superioridad con
distintos gobiernos y, por tanto, con criterios claros.

También explicó que en el caso Palacete, desde el 2011 al
2016, no había habido actuaciones que hubiesen aportado
nuevas pruebas y que, por tanto, con conocimiento expreso de
la superioridad, se conocía perfectamente la posición de que no
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había legitimidad activa, actuando con criterios técnicos y
objetivos.

Por tanto, lo que pasó es que, con la polémica mediática
que se montó por estas cuestiones y con la presión de sus
socios radicales, el Sr. Segura fue cesado, simplemente por
actuar cumpliendo la ley y actuando con criterios objetivos. Y
eso sí que produce preocupación, eso sí que puede producir
preocupación en los ciudadanos, porque es un cese injusto y,
como muy bien dijo el fiscal, se trata de un uso perverso de la
Abogacía.

Las acusaciones infundadas, precisamente las acusaciones
infundadas y carentes de fundamento jurídico y técnico, sí que
es un uso perverso de los medios públicos y de la Abogacía. Y
evidentemente no queremos que haya un uso político de la
Abogacía, no queremos que pase como en Andalucía, que la
Abogacía de la comunidad autónoma actúa de defensa de un
ex-consejero imputado en un caso de corrupción, no queremos
que eso pase en esta comunidad, lo que queremos,
precisamente, es que se actúe con criterios objetivos, técnicos
y jurídicos, y que no se use políticamente a la Abogacía. Y eso
no nos lo ha asegurado.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lafuente, el seu temps s’ha exhaurit.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Lafuente, jo crec que cap
cessament d’un govern no ha estat tan explicat com aquest, fins
i tot pel mateix afectat, que vostès també van fer comparèixer
en comissió.

I ha passat d’un cas concret, del cas Òpera, que tant els
escandalitza que s’hagi tirat endavant una acusació, idò no sé
si aquest escàndol que vostès intenten fer veure la justícia no ha
pensat el mateix, perquè el que va fer l’Advocacia és adherir-se
a l’escrit del Ministeri Fiscal, el jutge instructor el va admetre,
de tal manera que ara ja s’ha obert el procediment per al judici
oral.

Miri, Sr. Lafuente, el que vostès intenten revestir o fer
remor d’un cessament a hores d’ara, cinc anys després, encara
esperam les explicacions del Sr. Bauzá sobre el cessament que
van fer de la interventora general d’aquesta comunitat, que
supòs que també vostès deuen pensar que actuava amb criteris
absolutament tècnics, econòmics i jurídics. Que parli vostè de
no manipular l’Advocacia quan a la passada legislatura el Sr.
Bauzá va posar a treballar l’Advocacia per defensar els seus
interessos, allà sí que personalíssims...

(Alguns aplaudiments)

..., home!, no són els més adequats per venir a donar aquí
lliçons.

I miri, jo només recordar-li dues cosetes, Sr. Lafuente: en
primer lloc, em pot dir si va ser un criteri tècnic i jurídic botar-
se una sentència judicial a la passada legislatura sobre el TIL
i només en dues hores varen presentar un decret llei, el qual,
per cert, després també va ser impugnat i decretat nul, i ara,
afortunadament, ja és un mal somni, va ser això un criteri
tècnic, Sr. Lafuente?

Miri, el darrer i el més important, a mi el que m’agradaria,
Sr. Lafuente, és que el Partit Popular a hores d’ara demanàs ja
perdó per tots els casos de corrupció que han impregnat aquesta
comunitat...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... i que això, això, Sr. Lafuente, és el que té col·lapsada
l’Advocacia i l’administració de justícia d’aquesta comunitat...

(Remor de veus)

..., els seus casos de corrupció, lamentablement.

I.9) Pregunta RGE núm. 17067/16, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accions en relació amb les
resolucions adoptades pel Sr. Jaume Carbonero sobre les
carreteres d’Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 17067/16, relativa a accions...

(Remor de veus)

... en relació amb les resolucions adoptades pel Sr. Jaume
Carbonero sobre les carreteres d’Eivissa,...

(Algunes rialles i remor de veus)

... que formula el diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Antoni
Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Poques novetats ha aportat la Comissió d’investigació
de les carreteres d’Eivissa, setmana rera setmana, els portaveus
de l’esquerra, convertits en una espècie de tribunal popular
intenten, sense cap resulta, reobrir un cas on no hi ha cas;
insinuen, sense proves, i munten el seu xou mediàtic per
aconseguir qualque titular, però sense cap base jurídica i sense
cap argumentació mínimament solvent.

Hi ha però una qüestió que als fiscalets d’esquerres sembla
que no els interessa i és en relació amb les dues sentències que
recentment hem conegut i que venen a demostrar que, per culpa
de dues resolucions del Sr. Jaume Carbonera, una de les quals
aprovada precisament mentre estava en funcions, es va afavorir
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les concessionàries en uns 100 milions d’euros, qüestió que els
tribunals han sentenciat com a lesiu per als interessos de la
comunitat.

Curiosament a l’esquerra aquest sobrecost de 100 milions
d’euros sembla que no els interessa.

En qualsevol cas, i davant aquests fets, ens agradaria saber
l’opinió del Govern respecte d’aquestes dues resolucions del
Sr. Carbonero i quines accions pensa prendre en relació amb
aquesta actuació que va resultar tan lesiva per als interessos de
la comunitat.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La fórmula del Partit
Popular més obra pública més peatge té una llarga història a les
Illes Balears, una fórmula que ha fet guanyar molts doblers a
algunes persones concretes...

(Remor de veus)

... i que, en canvi, resulta que ha anat sempre a costa dels
ciutadans. Una fórmula que va començar amb el túnel de
Sóller, quan encara no sabem quan acabarà...

(Remor de veus)

... però que resulta que ha afectat moltíssim.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor!

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. I resulta, a més a més, que això va
ser un projecte dissenyat per la Sra. Cabrer, que acabarà
suposant un sobrecost de 400 milions d’euros respecte del que
costava.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I tot, i tot gràcies a un plec de condicions, gràcies a un plec
de condicions mal dissenyat, de manera deliberada, per
confondre i fer possible que els contractistes encara guanyassin
més diners.

I sí, el Sr. Carbonero, va intentar posar-hi ordre en açò, ...

(Remor de veus i petita cridòria)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor! Per favor, silenci i deixin continuar!

(Continua la remor de veus)

Per favor, silenci.

Per favor, hauré de cridar a l’ordre, silenci.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Ara poden entendre com és que frissen tant a tancar la
comissió d’investigació, perquè els fa un desastre de mal sentir
les veritats,...

(Alguns aplaudiments)

..., perquè els fa un desastre de mal sentir les veritats. I el Sr.
Carbonero, sí, va intentar posar ordre, i va fixar aquí devora
tota una sèrie d’actuacions, entre les quals els punts de
comptatge que eren fonamentals per saber quants cotxes
passaven realment per les autopistes, i vostès no ho van voler
saber mai. Va arribar el Sr. Bauzá i va decidir anul·lar aquest
expedient. El conseller Company mai no es va interessar per
saber quants cotxes hi passaven realment i vostès tampoc no ho
han sabut o no han volgut saber.

Saben per què? Perquè si sabessin els nombres reals, llavors
el cost baixaria, que és el que vostès no perseguien en cap
moment, vostès perseguien continuar amb l’ambigüitat, que és
el que defensava tan bé la Sra. Cabrer.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pons, miri, aquesta
posada d’ordre del Sr. Carbonero ha suposat 100 milions
d’euros a les arques públiques...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., 100 milions d’euros de sobrecost, i ho diuen dues sentències
judicials. I tot açò té l’origen concretament en dues resolucions
aprovades pel Sr. Carbonero, on es reinterpretava la clàusula
55.5 del contracte, de forma que les quantitats retributives que
apareixien en el Pla econòmic i financer van passar de ser uns
imposts màxims a ser considerats uns imposts estimatius.
Aquest simple fet, aquesta simple reinterpretació ha suposat
100 milions d’euros a les arques públiques, aquest és el
vertader sobrecost que hi ha hagut a les carreteres d’Eivissa.

El que sorprèn, però, és que aquesta reinterpretació de la
clàusula 55.5 es va fer amb un informe de la Conselleria
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d’Obres Públiques en contra, un informe de l’Advocacia en
contra i un informe d’Intervenció en contra, i només un informe
extern, contractat a Ernst & Young, va poder justificar que
pogués reinterpretar aquesta clàusula. Açò, Sr. Pons, va molta
mala olor.

I ens podem fer moltes preguntes: quins motius tenia el Sr.
Carbonero per beneficiar de forma tan generosa i descarada les
concessionàries, fent cas omís a tres informes interns i només
pagant un informe extern que justificava aquesta
reinterpretació? Quins interessos defensava el Sr. Carbonero,
els de la comunitat o els de les concessionàries? Va rebre res a
canvi el Sr. Carbonero, per fer aquesta reinterpretació?

Si el Govern i els partits d’esquerres volen saber la veritat
dels reials sobrecosts que hi ha hagut a les carreteres d’Eivissa,
investiguin el Sr. Carbonero, aquí hi trobaran petroli.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Les mitges veritats
continuen essent mentides contades per vostè, Sr. Camps,
continuen essent mentides contades per vostè.

(Remor de veus)

Van ser estimatius... van...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, silenci.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Van ser estimatius perquè anaven acompanyats del
comptatge del nombre de vehicles que passaven, coses a les
quals vostès es van negar sempre, i per açò en aquests moments
tenim la situació.

Miri, els peatges a l’ombra són el seu model, no és el
nostre; el peatge a l’ombra és la seva creu, no és la nostra; els
peatges a l’ombra i els 400 milions d’euros més a les autopistes
d’Eivissa són la seva herència, no és la nostra...

(Remor de veus)

... i són vostès els que han de retre compte per aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 17063/16, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a fracàs escolar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 17063/16... -silenci-, relativa
a fracàs escolar, que formula la diputada Sra. María Núria
Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sr. Conseller d’Educació,
aquesta setmana hem conegut els resultats de les proves PISA
que avaluen el nivell competencial dels nostres alumnes i ens
situa de forma comparativa a nivell internacional, no avalua
coneixements, però sí avalua com fan front els alumnes amb els
seus coneixement en contexts diferents i desconeguts. Si bé les
proves tenen el valor estadístic, que tenen una estadística, sí ens
permet conèixer una mica quina és la nostra realitat.

I en aquest sentit, hi ha algunes dades positives, com que
Balears ha millorat un poquet, igual que la resta d’Espanya el
2015, principalment a l’àrea del llenguatge; la importància que
té la concertada i també la influència que té l’entorn social i
familiar que tenen els alumnes en els seus resultats.

Però a Balears hi ha dues qüestions que ens preocupen, que
no són noves, però ens preocupen avui en dia, com és el nivell
dels nostres alumnes, que és inferior a la mitjana nacional, i
també l’elevada taxa de fracàs escolar que tenim. Aquesta taxa,
a més, es manifesta sobretot en el percentatge de repetidors,
que és molt elevat a secundària.

Davant a aquesta situació preocupant, Sr. Conseller,
voldríem saber quines mesures concretes duen a terme aquesta
legislatura per fer front a aquest fracàs escolar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller, Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta, diputats i diputades. Sra. Núria
Riera, moltes gràcies per la seva pregunta. És evident que
contestar una pregunta de la complexitat de PISA en dos minuts
és evident que no li podré contestar, lògicament.

PISA és un instrument que jo, quan surt, començ a tremolar,
i tremol perquè realment ja veus titulars de diaris, titulars,
comentaris, tertúlies, opinions, etc., que demostren una
ignorància i un desconeixement brutal del que significa PISA.
Per tant, crec que és important fer una lectura assossegada,
rigorosa i seriosa del que significa PISA. PISA ens dóna una
informació interessant, que ens dóna una informació comparada
amb unes sèries temporals que ens permeten saber quina és
l’evolució de la nostra educació en temes de competència
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lectora, competència en matemàtica i competència científica. És
evident que l’educació no és això només, és a dir, l’educació
són moltes més coses que la competència lectora, científica i la
competència matemàtica, per tant, crec que és important
constatar aquest fet.

Hi ha, fins i tot diré més, ja m’agradaria que aquestes
anàlisis les fes la UNESCO, no l’OCDE, seria, des del meu
punt de vista, més interessant.

Per tant, nosaltres què fem? Hem fet una valoració no
triomfalista, positiva, evidentment, però positiva entre cometes,
és a dir, és evident que els canvis en educació no són mai
canvis ràpids, són canvis lents que s’han de fer amb una
perspectiva concreta.

Què hem fet nosaltres? Miri, hem fet una parell de qüestions
que jo crec que és important, primer de tot, hem començat a
tornar al sistema escolar professors que no hi havia a la passada
legislatura; hem fet tota una aposta a favor de l’atenció a la
diversitat; hem fet, hem incorporat el nivell d’inspecció que hi
havia per tal de donar una resposta d’acompanyament educatiu.
I ara, per exemple, els inspectors què fan ara? Els inspectors
com a un altre... un servei educatiu clar, van centre per centre
-i hem començat per secundària- analitzant els resultats que hi
ha centre per centre, d’institut, i a partir d’aquí quin tipus
d’accions se’n deriven per part del centre.

És a dir, PISA ens dóna una visió general, nosaltres el que
volem és aterrar en concret a cada centre i per això estam fent
aquestes reunions. Què hem fet fins ara? Hem fet tot un procés
de pactes a nivell de municipis per fer una redistribució més
equitativa dels nins NESE o NEE.

Què hem fet més? Idò hem fet, hem elaborat un Pla a favor
èxit educatiu que intenta esbrinar quins són els factors i quines
són les polítiques que volem dur a terme. 

Per tant, crec que això és un plantejament a curt i a llarg
termini, però crec que ja fem coses concretes que milloraran
l’educació de forma progressiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
explicació, de totes maneres nosaltres trobam que aquesta
explicació és molt genèrica. Vostès s’han trobat, sí, una
recuperació econòmica, una situació prou millor i haurien de
fer alguna cosa més que analitzar la realitat, que la realitat ja se
l'han trobada, si es tiren quatre anys analitzant la realitat és que
no avançarem.

Sr. Conseller, les seves explicacions són genèriques, igual
que aquest Pla d’èxit escolar que ens diu vostè, aquest Pla
d’èxit educatiu, són onze línies amb moltes mesures, però
tampoc no són concretes, són mesures ambigües. I nosaltres li
demanam tres coses, Sr. Conseller: li demanam implicació, li
demanam inversió i li demanam prioritat.

Li demanam implicació, Sr. Conseller, perquè faci un full
de ruta clar, és ver que hi ha moltes actuacions a fer a llarg
termini, però vostès han de gestionar i han de governar ara
aquests tres anys que els queden. Si vostès encara fan estudis,
passarà la legislatura i no haurem avançat res.

Li demanam inversió. Vostès varen prometre 1.000 milions
d’euros en educació, quan arribaran aquests doblers? Quins
doblers hi destinen? Prioritzen l’educació? I li demanam, per
tant, que prioritzi de forma transversal, vostè deia que PISA és
prou relatiu, és ver, però PISA ens dóna una sèrie de dades, una
sèrie d’imatges com és per exemple que els seus resultats vénen
influenciats per l’entorn social, familiar que tenen els nins. Per
tant, demanam que hi hagi mesures també de caràcter
transversal des del punt de vista social.

Per tant, ens agradaria que ens expliqui i ens concretàs:
quins compromisos pot assumir de reducció d’aquest fracàs,
quin percentatge en aquesta legislatura? I quan invertirà els
1.000 milions d’euros que varen prometre?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Jo, Sra. Riera, de vegades em fa
unes preguntes com a exconsellera d’Educació que al·lucín,
però bé, són evidents dues coses: nosaltres hem fet un Pla
d’èxit educatiu, vostès no en varen fer cap; nosaltres hem fet
una sèrie de coses que vostès no varen fer mai ni s’ho varen
plantejar, nosaltres estam convençuts que el nostre horitzó és
a final de legislatura ser dins la mitjana estatal d’una sèrie
d’indicadors i (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. March, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 17248/16, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació amb
empreses pantalla.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 17248/16, presentada en
substitució de la RGE núm. 17068/16, relativa a contractació
amb empreses pantalla, que formula la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Misericòrdia Sugrañes.
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LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
L’acord de governabilitat per a les Illes Balears signat el juny
de 2015 inclou entre els seus compromisos: “el Parlament serà
el centre de la vida política de les Balears i passar de
l’autoritarisme a la radicalitat democràtica en la convivència en
llibertat, el diàleg, la transparència i la participació.”

Pel que fa al primer compromís vull felicitar-los perquè la
compleixen setmana rere setmana, en haver transformat el
Parlament en l’escenari de totes les lluites, els desacords i les
discrepàncies dels partits que formen el tercer govern del pacte.
Però amb referència al segon compromís, demanem al conseller
de Medi Ambient si l’encàrrec d’estudis mitjançant una
cooperativa pantalla que manté en l’anonimat els responsables
d’aquests informes constitueix un exemple de diàleg,
transparència i participació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas): 

Presidenta. Sra. Diputada, potser que vostès siguin
especialistes en empreses pantalla, però li puc assegurar que
tots els contractes que fa aquest conseller segueixen tres
principis, que són correctes, transparents i necessaris.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller Vidal i Matas, ni vostè
mateix entén ni es creu allò que pretén que els diputats d’aquest
parlament volem que acceptem i li donem per bo. 

La seva gestió al front de la conselleria s’ha caracteritzat
des del primer dia per la seva ineficàcia, incompetència i el
rebuig del sector agrícola i ramader, amb el retard en els
pagaments del PAC i el cessament de la directora d’Espais
Naturals, i ara afegeix a la seva mala gestió l’adjudicació de
contractes públics a una empresa, Fidelis Factu, domiciliada a
València que no té cap relació amb els estudis científics que
vostè li ha encarregat a dit amb nocturnitat i amb ocultació de
dades.

Constitueix un exercici de transparència i de nova política
ocultar intencionadament la identitat dels autors d’aquests
informes, pagats amb els pressupost de la comunitat autònoma?

És una bona pràctica encarregar informes de la seva
conselleria a un desconegut grup d’investigació agrària de les
Illes Balears del que dia a dia es desconeix qui la integra i
quina és la seva capacitat tècnica?

Miri, deixin de fer oposició de l’oposició i MÉS, el seu
partit, va tenir l’oportunitat de cessar-lo quan va rellevar
Esperança Camps per Ruth Mateu al front de la Conselleria de
Transparència, ara amb aquestes excuses de mal pagador té una
magnífica oportunitat que no pot defugir per fer realitat el
compromís de la radicalitat democràtica i la transparència
d’aquest govern que la predica, però no la practica, però això
sí, paguem una conselleria de Transparència.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas): 

Sra. Diputada, jo entenc que vostè no es fiï de la paraula
d’un conseller de Medi Ambient, ho entenc perquè el meu
antecessor la va enganar, a vostè i al seu poble d’Alaior, que és
el pitjor, en les seves aigües pluvials.

(Alguns aplaudiments)

Com he dit els meus contractes són correctes, jo vaig haver
d’anar al diccionari a cercar la paraula empresa pantalla, ja sé
que a vostès d’enginyeria financera al seu partit n’ensenyen,
però al meu no, vaig cercar empresa pantalla...

(Algunes rialles i remor de veus)

... en empresa pantalla em surt; paraíso fiscal, dinero negro,
però és clar, vaig dir: què té a veure això amb el contracte que
he fet jo? I vaig haver de cercar la paraula cooperativa de
treball per a vostès, si volen els faré arribar què és una
cooperativa de treball i la Llei de cooperatives, cooperativa de
treball igual a funcionament democràtic.

Però és clar, no sabia quin era el pecat d’aquesta
cooperativa, vaig haver de pensar quin era el pecat d’aquesta
cooperativa, m’ha costat, he de reconèixer que no dormia
pensant què havia pensat, ja ho sé: aquesta cooperativa és de
València, aquesta cooperativa de treball és de València i per al
PP, València és igual, és sinònim de corrupció i doblers negres.

(Alguns aplaudiments)

Transparent, he dit que érem correctes i transparents,
senyors, agafin el seu mòbil, vagin a la web del portal de
contractació i trobaran tota la informació sobre aquests
contractes; agafin el seu mòbil i vagin a la web de (...) i
trobaran l’autor, currículum i tota la feina que ha fet, tan senzill
com dos clics, ja sé que tal vegada vostès no en són capaços.
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I si m’ho permeten, necessaris, que és el que els fa més mal,
que són projectes necessaris, que vostès no els varen voler dur
a terme. En el tema de les serps vostès no varen fer res a
Eivissa; en el tema de les serps a Formentera ho varen donar
per perdut, i nosaltres a Mallorca començam a veure perquè no
passi el que va fer. Vostès davant les plagues miren cap a un
altre costat, nosaltres actuam.

En el tema dels ametllers, dels fruiters, vostès, el govern tan
preocupat per l’agricultura, suposadament, què varen fer
vostès? Es va vendre tota la colAlecció dels nostres ametllers,
dels nostres fruiters, com saben a Sa Canova, vostès ni se’n
varen preocupar. El nostre patrimoni en fruiters i en varietats
locals no els importa, no els importa,  perquè vostès el varen
vendre i ni se’n preocuparen. No varen descriure les nostres
varietats i ara que nosaltres descrivim les nostres varietats,
descrivim quins són els nostres ametllers i ho posam públic
perquè tothom ho pugui conèixer, vostès s’escandalitzen, sort
que vostès eren el govern de “lo nostro”.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 17059/16, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a resultat de l’informe PISA.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 17059/16, relativa a resultat
de l’informe PISA, que formula el diputat Sr. Xavier Pericay i
Hosta del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos. Té la paraula
el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, bon
dia a tothom. Sra. Presidenta del Govern, com sap, dimarts
passat es varen fer públics els resultats de l’informe PISA,
aquests resultats que el seu conseller considera que no són
realment interessants, de tota manera nosaltres sí que els
consideram interessants, es varen fer públics com cada tres
anys i com cada tres anys Espanya surt bastant mal parada i
Balears dins Espanya encara surt pitjor, malparada en totes tres
competències: ciències, matemàtiques i comprensió lectora,
encara que en la darrera hàgim millorat un poc.

Malparada també quant a l’excelAlència, per cada alumne de
nivell alt en tenim quatre o cinc de nivell baix, per no parlar de
les nostres taxes d’abandonament escolar, que això ja no forma
part de l’informe PISA, o de repetidors, que són les més altes
d’Espanya i pràcticament d’Europa. 

Balears també surt malparada quant a la gestió pública, si
comparam els resultats de la gestió, els de l’ensenyança de la
gestió pública amb els de l’ensenyança de la gestió privada, és
a dir, de la concertada bàsicament, la diferència és
considerable. 

Davant d’això li deman, Sra. Presidenta, què hem de fer,
què hem de fer per sortir d’aquesta situació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pericay, jo no
compartesc aquesta reflexió tan negativa que fa vostè del
sistema educatiu ni espanyol ni de les Illes Balears. Li faré una
reflexió prèvia que a mi em varen fer fa molts d’anys i crec que
val la pena sempre tenir-la present: Espanya era, és, un país on
els seus padrins eren analfabets i els néts són joves
universitaris. Per tant, hem de saber d’on venim per saber on
som i cap on volem anar. Crec que aquesta reflexió no
l’hauríem de perdre de vista i no hauríem de perdre de vista la
magnífica feina del professorat de les Illes Balears, que crec,
sincerament, que es deixen la pell i fan avanços molt positius
en el sistema educatiu, encara que jo no som en absolut
autocomplaent i efectivament s’ha de millorar.

Pel que vostè em deia de l’informe PISA, jo li faré una
comparativa una mica més àmplia que crec que val la pena. És
veritat que el conseller Martí March ha explicat perfectament
allò que significa i què avalua l’informe PISA. Per cert, ha
avaluat els estudiants que han estudiat amb lleis anteriors amb
la LOMCE. Si fem una comparació des de l’any 2009 en
competències científiques a les Illes Balears hem augmentat 24
punts, en competència lectora 28 punts i en matemàtiques, molt
més moderat, 12 punts. Però és veritat que són anàlisis
estadístiques i aviat tendrem, en properes setmanes, l’informe
que farà l’Institut d’Avaluació de Qualitat del sistema educatiu
que tendrà una informació prou àmplia de les Illes Balears, que
supòs que serà també del seu interès.

Quant a què hem de fer i què fem. Aquest govern ho té molt
clar, primer de tot, prioritzar l’educació, la prioritzam amb
pressupost i amb política; eliminar les retallades de les quals
veníem que creiem que no són adients per millorar la qualitat
educativa; un pacte educatiu que treballam des de les
institucions, però sobretot amb la comunitat educativa, i un pla
d’èxit escolar que estam implementant a les Illes Balears.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, no em
parli del franquisme, no em parli del franquisme perquè fa
trenta anys que estam en aquest moment sota de... amb unes
lleis educatives que són lleis educatives totes, absolutament
totes, del Partit Socialista i de les seves aliances amb els partits
nacionalistes, les lleis que ha fet el Partit Popular pràcticament
no s’han aplicat. Per tant, si en trenta anys encara hem d’estar
parlant del franquisme, francament, vol dir que la feina no l’han
feta vostès massa bé. 
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I no em parli de doblers tampoc, no li negaré que una major
inversió evidentment seria benvinguda, sobretot per crear
sistemes de reforç d’aquells estudiants que tenen més dificultats
i especialment a la franja entre zero i tres anys, perquè aquest
no és el problema. Miri Portugal, Portugal és un país que ha
anat invertint de cada vegada menys en educació en els darrers
anys, fins i tot amb retallades, a punt de ser invertit, i en canvi
ha anat creixent des del punt de vista del seu nivell.

Les claus: suport a l’alumne, formació rigorosa del
professorat, avaluacions externes i  estandarditzades,
autonomia dels centres i rendició de comptes. Això és del que
pot presumir Portugal com a país. De què podem presumir aquí
de tot això? Crec que pràcticament de res. 

Cregui’m, Sra. Presidenta, o tornam posar el coneixement
en el centre del sistema educatiu i ens deixam de martingales
pseudopedagògiques o no hi ha canvi econòmic possible en
aquest país, eh? I pitjor que això, només tendrem una
degradació del model econòmic actual.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Em, em... em sembla que no li he
parlat del franquisme avui, però bé, no sé si vostè és que està
sempre obsessionat amb aquestes qüestions, li he parla d’una
realitat de la que veníem i de la que vivim.

Escolti, nosaltres ho tenim clar i és veritat que encara queda
molt a treballar i ens agradaria treballar-ho conjuntament, per
això el convit que aportin qüestions en el Pacte social per
l’educació a les Illes Balears, que és absolutament fonamental,
i sobre el qual altres partits polítics han fet moltíssima feina i
han fet moltes aportacions. Sr. Pericay, també els convit a
vostès.

Què hem fet nosaltres? Li he intentat explicar, és veritat,
durant aquest any i quatre mesos quan hem pogut parlar
d’educació, que són poques vegades amb vostè, però què hem
fet? Eliminar retallades que venien de la passada legislatura que
creiem que no són bones per a la qualitat del sistema educatiu;
millora de les condicions laborals del nostre professorat;
millora de les infraestructures educatives; fer un model
educatiu més equitatiu i més inclusiu, que és fonamental també
per al futur d’aquesta comunitat autònoma, i treballam amb el
Pacte per l’educació i amb el Pla d’èxit escolar per lluitar
contra el problema que tenim que és l’abandonament escolar
prematur.

Jo crec que en aquesta línia es fan coses positives, que
encara queda moltíssim per treballar i que els convit a sumar-
s’hi. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 17047/16, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a Llei d’impacte ambiental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 17047/16, relativa a Llei
d’impacte ambiental, que formula el diputat Sr. Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta del Govern, la Llei 5/2005, de 26 de maig, la Llei de
conservació d’espais de rellevància ambiental, la LECO, va ser
una llei que va aconseguir un consens quasi igual que la Llei
del 1991 dels ANEI, el seu partit i el PSM varen estar molt
d’acord amb aquesta llei. El que diu en el seu article 21 s’ha de
regular atenent finalitats científiques, educatives o de
conservació les zones d’exclusió.

Vostès, enguany, dia 21 de juliol d’enguany, varen fer una
desprotecció d’aquestes zones d’exclusió. Ja els ho va dir el Sr.
Melià, quan es va discutir la llei aquí en el mes de juliol, i ara
també els ho ha dit el ministeri, que els avisa que l’avaluació
d’impacte ambiental aprovada pel seu govern pot ser
inconstitucional. I a la vegada el GOB ja els deia també que
havien d’haver modificat el PORN i no haver fet això. I a la
vegada el Defensor del Ciutadà també els diu que pot ser
inconstitucional.

Davant d’aquesta qüestió li demanam des d’El Pi, quina
resposta pensen donar o pensen no fer res després que tota
aquesta gent els suggereix que això no està bé? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Font. A veure si puc
ser clara, aquest govern ni desprotegeix ni rebaixa el nivell de
protecció de cap tipus de zona protegida mediambientalment,
tot el contrari, Sr. Font. Per tant, nosaltres estam convençuts
que la Llei d’avaluació d’impacte ambiental, que modifica la
LECO en alguns aspectes, és una llei positiva que, com vostè
sap perfectament i vostè n’és plenament conscient perquè vostè
va ser l’autor de la llei de l’any 2005, que ha plogut bastant des
de llavors, el que hem fet amb la Llei d’impacte ambiental és
modificar alguns articles sobre les zones d’exclusió que
segueixen sent avaluades i qualificades només sota criteris de
protecció ambiental, per tant aquest és el criteri general, mai no
és un criteri d’interès particular, sinó que és un criteri
ambiental, ho repetesc una vegada més en aquesta cambra
parlamentària. I després es regula en aquestes zones d’exclusió
com s’hi pot passar si s’ha de visitar una zona pública
maritimoterrestre o un bé patrimonial.
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No hi ha absolutament cap tipus de desprotecció, el que
conjugam amb aquesta llei és l’ús públic amb la conservació
ambiental. 

I aquestes zones d’exclusió la seva entrada són
autoritzables, que no autoritzades directament, s’ha de demanar
permís, com vostè sap, a la Conselleria de Medi Ambient si
algú hi vol transitar. Aquest és el mètode que fem i li he de dir
que des que la vàrem aprovar fins ara zero persones han fet
aquesta solAlicitud.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, miri, aquí hi ha una gràfica del voltor negre que a
l’any 2008, abans de posar-se en marxa el paratge natural de la
Serra de Tramuntana, hi havia 15 nius i hi va haver 13 polls. A
l’any 2016 hi ha hagut 37 nius i hi ha hagut 32 polls. És evident
que la figura de protecció del paratge natural de la Serra de
Tramuntana, que també la va ajudar a vostè per demanar
Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO la Serra de
Tramuntana, ha funcionat molt bé i s’ha més que doblat. 

Segona qüestió, aquí hi ha un informe del cap de
departament del seu govern, de la Conselleria de Medi
Ambient, on diu clarament, “En esta dirección general no
existe ningún informe ambiental específico justificativo de la
modifiación de la LECO citada. Se realizaron reuniones
técnicas de valoración atendiendo a la realidad de la gestión
ordinaria del paraje”. Li dic perquè no hi ha un document
tècnic que avali que es baixi això.

El tema és Ternelles, no ens equivoquem, el tema és
Ternelles. Quan topam amb la propietat privada ens oblidam ja
si hem de passar que estigui protegit. No ho dic per vostè, però
sí pel seu conseller.

Per tant, una cosa que va tenir consens, una cosa que
demostra científicament que ha funcionat, que s’ha més que
doblat, que som l’única illa del món que té el voltor negre, més
els que varen venir lleonats que es varen despistar per mor dels
corrents, no juguem amb això perquè quatre vulguin passar per
allà on està perfecte protegit i tenim una...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... tenim una meravella, no la rompin. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Font. Evidentment jo
no he criticat en absolut el PORN de la Serra de Tramuntana,
que va ser una bona iniciativa i efectivament, hem pogut
millorar la situació del voltor, que ja no està en perill d’extinció
i crec que això és d’agrair i és molt positiu per a la nostra
comunitat autònoma. 

Com especifica bé la llei, la prioritat és la conservació, Sr.
Font, i les activitats en aquestes zones d’exclusió poden ser
autoritzables només durant una època de l’any, que és quan no
nidifica el voltor. Però la llei, també vostè crec que ho ha
d’assumir, corregeix alguns errors que hi havia a la llei anterior
a la LECO. Per exemple, el mirador del Colomer, que es
dibuixava tot com a zona d’exclusió, es corregeix, perquè vostè
sap perfectament que el visiten centenars de persones a diari,
igual que Cala Castell, o igual la zona d’exclusió del Castell del
Rei, que estava dibuixat en aquell PORN i que es corregeix via
la Llei d’impacte ambiental, precisament per protegir el que
hem de protegir, però també deixar visitar i l’ús públic del
domini públic.

Quant al camí de Ternelles. Efectivament, nosaltres no
defensam un interès privat, defensam la conservació,
independentment de l’interès particular de qui és o no és el
propietari d’un lloc on s’ha de preservar i on s’ha de protegir,
i també la possibilitat del domini públic marítim-terrestre i que
la gent el pugui visitar. Efectivament hi ha un conveni amb
l’Ajuntament de Pollença, que fins que no dirimeixi el Tribunal
Suprem, està pactat i acordat les visites al camí de Ternelles. I
amb aquesta línia és com hem fet la Llei d’impacte ambiental.
I li repetesc, de les autoritzacions que s’haurien d’haver
demanat i s’haurien d’haver concedit, zero peticions.

Per tant, no facem un problema allà on no hi és i el criteri
d’aquest Govern...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Presidenta, el seu temps s’ha exhaurit. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

...seguirà sent sempre de la protecció ambiental.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 17072/16, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
reformar l’Estatut d’Autonomia i la Constitució.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta RGE núm. 17072/16, relativa a
reformar l’Estatut d’Autonomia i la Constitució, que formula la
diputada Sra. Laura Camargo i Fernández del Grup
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Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la Sra. Laura
Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Bon dia
presidenta, vull aprofitar avui per introduir una qüestió
relacionada amb el 38è aniversari de la Constitució que va tenir
lloc el passat 6 de desembre. En aquest dia es varen celebrar
molts actes solemnes per posar en valor una Carta Magna, de
la qual ni tan sols s’acompleixen molts dels seus articles més
importants, més essencials quant a la protecció dels drets dels
seus ciutadans i ciutadanes.

Per exemple, a l’acte celebrat a Palma no es va llegir ni
l’article 128, que diu que “tota la riquesa del país se supedita a
l’interès general”, ni el 47 que diu que “s’ha de poder gaudir
del dret a un habitatge digne”, ni el 50 que és la “garantia del
sistema de pensions”, sabem que tenim les guardioles buides.
I crec que per a no, com diu la dita castellana, mentar la soga
en casa del ahorcado, no es va llegir tampoc l’article 135, que
suposa la funesta reforma, per tal de garantir que s’ha de pagar
el deute abans dels drets autonòmics.

En canvi, sí es varen llegir articles sobre el paper de
l’exèrcit, o la sobirania d’Espanya. Desconec qui va fer la
selecció, però és fàcil concloure quins tipus de drets i de
llibertats són més importants en aquests tipus d’actes solemnes.

Sabem avui que al voltant d’un 65% de les persones que
poden votar avui a l’Estat espanyol no va poder votar a l’any
1978, quan va tenir lloc el referèndum constitucional. La llei
fonamental d’aquest país, per tant, no està ratificada per la
majoria de la gent que viu avui en aquest país. Com he dit,
tampoc els drets socials semblen garantits en aquesta
Constitució nostra.

Per conèixer com ho valora vostè com a presidenta del
Govern, li faig la següent pregunta, també relacionada amb
l’Estatut: en quin sentit creu el Govern que és necessari
reformar l’Estatut d’Autonomia i la Constitució Espanyola?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías): 

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Camargo per la seva
pregunta, que record que l’any passat, també just després del
Dia de la Constitució Espanyola, em va fer exactament aquesta
pregunta i li respondré el mateix.

Jo sóc una persona clarament defensora de la reforma de la
Constitució Espanyola i vostè sap que aquest Govern també té
signat amb vostès, en els acords pel canvi, una reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, amb dos punts
concrets: un, l’eliminació dels aforaments i d’altres privilegis,
i l’altre, la modificació de la Llei del Consell Consultiu, perquè

la part predominant sigui a petició del Parlament i no per part
del Govern els membres del Consell Consultiu. Tot i que
evidentment ens podríem plantejar altres qüestions perquè la
darrera reforma de l’Estatut d’Autonomia és de l’any 2007, per
tant, fa gairebé 9 anys i tal vegada hi ha algunes qüestions de
clarificació de competències que no estaria malament abordar.
Però bé, això en tot cas seria un tema del debat parlamentari.

Quant a la reforma de la Constitució Espanyola, jo som
molt clara, reforma per anar cap a una Espanya federal, un estat
federal que reconegui les diferents identitats i el caràcter
nacional d’alguns territoris, que estableixi amb claredat el
repartiment de les competències entre administracions, que es
fixin els criteris del finançament autonòmic, que es doti d’una
cambra de representació territorial que ha de ser el Senat, i que
reconegui nous drets que ja tenim interioritzats, però que no
reconeix la pròpia Constitució Espanyola com a drets
fonamentals, com és el dret a la sanitat, o en algun podríem
anar més enllà, com el de renda social, que sí tenim reconegut
en aquesta comunitat autònoma. I consolidar el compliment de
drets, que com vostè feia referència, reconeix la Constitució,
però a l’hora de la vida real no es reconeixen, com és el dret a
l’habitatge.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Nosaltres el que pensem és que
necessitam certes reformes més agosarades com, per exemple,
un article 135 a l’inrevés, pensam que cal una inversió de
l’article 135, perquè el que fixa el 135 és el límit de despesa, el
sostre. Nosaltres pensam que tenim dret a un sòl de despesa
social, necessitam garantir els drets de les comunitats
autònomes perquè puguin complir amb les necessitats de tota
la seva ciutadania i no com ara que es fa tot el contrari, primer
els interessos privats i després els interessos generals. 

Pensam que tenim dret a la sanitat universal, que ningú no
pugui llevar la targeta sanitària. Dret a l’educació, per tal de no
tenir nins i nines a barracons. Dret a un habitatge públic. Dret
a garantir les ajudes a dependència, serveis socials, sistema de
pensions, proteccions a les persones aturades. I també hem de
posar damunt la taula el debat sobre el nostre Estat, que és
plurinacional, i també poder garantir el dret dels pobles a
decidir.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías): 

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Camargo. Jo
coincidesc amb moltes coses que vostè planteja i supòs que
aquesta serà una legislatura on almanco haurà de tenir
l’oportunitat de fer un debat profund i una reforma de la
Constitució Espanyola, ja que hem acabat amb la majoria
absoluta del Partit Popular i, per tant, en el Congrés s’ha
d’obrir un espai de debat i de consensos, que crec que és
absolutament necessari per tirar aquesta reforma endavant.

Jo li deia el plantejament que jo he fet i que ha fet el
Govern, sobre una necessitat d’una reforma constitucional de
fons, important, per replantejar algunes qüestions i algun encaix
territorial, del que vostè també en feia referència. Quant a
l’article 135 també li vaig manifestar en aquesta cambra
parlamentària, jo som de les que pens que aquest s’ha de
reformar, per garantir els drets socials dels ciutadans i
ciutadanes de tot Espanya i en específic d’aquesta comunitat
autònoma. És veritat que, com vaig comentar, blindar els drets
socials també es pot fer amb el sostre... amb la Llei d’estabilitat
pressupostària, que és una modificació d’una iniciativa
legislativa, que jo també els convit que en termes de Congrés
dels Diputats, puguin modificar aquesta llei que crec que
encara no s’ha presentat cap iniciativa en aquest sentit.

De totes formes aquest Govern sí que, els drets que
reconeix la Constitució i els que no reconeix, però que els hem
posat de nou, els està implementant en polítiques i en
pressupost en els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, que
crec que és el que estam fent, complir amb la paraula donada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 17069/16, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d’infraestructures
educatives.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta RGE núm. 17069/16, relativa a Pla
d’infraestructures educatives, que formula la diputada Sra.
Margarita Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, fa
gairebé tres mesos en el debat de la comunitat, va fer dos
anuncis: la reforma de Son Dureta, el seu projecte estrella, que
ja veiem com ha acabat, i un Pla d’infraestructures educatives,
moltes de les quals ja havia iniciat el Partit Popular gràcies al
crèdit amb el BEI.

De la resta del pla no en sabem res més, fins ahir, casualitat.
Bé, per ser sincers tampoc no en sabem res, només que ha
servit perquè Podemos estigui a punt, diuen, de retirar l’esmena
de l’IBISEC, la qual cosa tampoc no ens sorprèn.

No es preocupi Sra. Armengol, faci el que vulgui amb els
pressuposts, encara que sigui retirant esmenes, o votant-hi en
contra, fins i tot en contra dels seus propis cercles, vostè
tranquilAla que el Sr. Jarabo li aprovarà aquests pressuposts por
la cuenta que le trae.

(Algunes rialles i remor de veus)

Però precisament aquests pressuposts de la transparència
que neixen amb tantes ombres i polèmiques sobre les diferents
pressions que han rebut i que ha provocat una crisi institucional
sense precedents, estaria bé que ens expliqués a tots, i no
només a Podemos, en què consisteix aquest Pla
d’infraestructures educatives.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías): 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Prohens per
la seva pregunta. A veure, convé que ens posem tranquils, a la
legislatura encara li queden dos anys i mig. Per tant no em digui
que ha acabat Son Dureta, Son Dureta continua amb el
plantejament que es farà... es començarà a treballar durant
aquesta legislatura, com va ser el compromís. 

Igual que el Pla d’infraestructures educatives que, Sra.
Prohens, presentarem aquesta setmana. És un pla que preveu
des del 2016 al 2023; es fa un estudi de les necessitats
educatives de les Illes Balears, partim de criteris objectius i que
tenen en compte la necessitat d’escolarització, per un costat, la
presència d’aules modulars, l’existència de deficiències
estructurals, i altres criteris com l’evolució de la població en
edat escolar o l’evolució de l’escolarització i de les ràtios, i
s’inclouen tant obres de nova construcció com ampliacions,
com diferents reformes.

Però, Sra. Prohens, nosaltres no hem començat avui a fer
feina ni ahir. Des del primer moment aquest govern tenia molt
clar que les infraestructures educatives s’havien de millorar i
que havíem de partir d’una realitat realment dramàtica, que és
la que vàrem heretar de vostès. Per tant durant aquest any i
quatre mesos, amb tres criteris de nous centres, de retirada
d’amiant i d’eliminació de barreres arquitectòniques, ja duim
239 actuacions a centres educatius de les Illes Balears per un
valor de 12 milions d’euros.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, fa un
any i mig que governar, fa un any i mig que vostè i el seu
govern ho havien de canviar tot perquè tot canviàs. Aquest curs
el canvi han estat: 2.600 alumnes en barracons, més que mai;
li diuen els directors de secundària que el percentatge de
prefabricades és del 20%, exactament, diuen, el mateix que
l’any passat. Quin canvi han fet, Sra. Armengol? 

Amb uns pressuposts expansius, amb més ingressos que
mai, què ha fet, Sra. Armengol?; uns pressuposts que per a
l’any que ve hi trobam a faltar algunes de les reivindicacions
d’aquesta comunitat i també en algun moment de les seves
reivindicacions: centre d’adults de Maó, IES d’Eivissa, Escola
Oficial d’Idiomes de Menorca, CEIP de Camps, CEIP de
Caimari, etc.

I contesti’m, Sra. Armengol: el seu pla d’infraestructures
consisteix que vostès fan les escoles i els ajuntaments les
paguen? És el que han proposat a ajuntaments com Santa
Margalida o el de Campos, digués les falsedats que digués el
conseller al Ple de la setmana passada; vostès faran les escoles
si els ajuntaments avancen els doblers. Si totes les escoles que
tenen programes s’han de fer així, així, Sra. Armengol, en
sabem tots. És una fórmula per camuflar el deute d’aquesta
comunitat autònoma? Això també és deute, Sra. Presidenta, i la
responsabilitat de fer les escoles és seva, no dels ajuntaments,
i no pot marcar les prioritats de nous centres segons si els
ajuntaments avancen o no els doblers. Comenci a gestionar,
Sra. Armengol, comenci a governar i deixi de fer, un any i mig
després, d’oposició de l’oposició.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Prohens, jo l’entenc, que està
molt embullada amb els seus temes interns de partit i no tocam
voreres. 

(Remor de veus)

No tocam voreres i no se n’adona del canvi de la política
educativa que significa aquest govern amb el que va significar
el govern de José Ramón Bauzá que vostè va aplaudir amb les
orelles, i va aplaudir amb les orelles la retirada de professors de
les escoles, va aplaudir amb les orelles que llevassin ajudes i
suport als estudiants que tenien més necessitats, que no es
fessin millores a les infraestructures educatives, que
s’augmentassin les ràtios d’una forma absolutament
desproporcionada. Això és el que vostès feren.

Nosaltres hem fet tot el contrari. Tenim 600 professors més
a les aules, tenim una inversió ja feta de 12 milions d’euros en

millora d’infraestructura educativa, en licitàrem 4 divendres
passat, que juntament amb el pressupost de 2017 l’any que ve
s’executaran 20 milions d’euros en millora d’infraestructures
educatives. Sra. Prohens, sap què varen gastar vostès en
infraestructura educativa durant tota una legislatura?, 10,4
milions d’euros.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Aquest any... aquest any, que segons vostès no hem
governat, ja en duim invertits més de 12, i l’any que ve, 20; per
no governar ja està bé; 600 professors més i moltes més ajudes
de beca escolar per als nostres infants, i a més un pacte
educatiu que estam treballant i un pla d’èxit educatiu que està
en marxa i funcionament.

Sra. Prohens, jo crec que el balanç és molt clar i molt
evident. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d’Economia, de la Proposició de llei RGE núm. 14822/16,
de modificació de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de
comerç de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat i votació del dictamen de la Comissió
d’Economia de la Proposició de llei RGE núm. 14822/16, de
modificació de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de
les Illes Balears.

A continuació passarem al debat de les esmenes
mantingudes a la proposició de llei. Per defensar les esmenes
RGE núm. 16125, 16126, 16127, 16128 i 16129/16 del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
primer de tot, i com no podia ser d’una altra manera, volia
agrair als representant del sector, del sector comerç, del petit
comerç, i també agrair-los que siguin avui aquí perquè crec que
és un debat important i que va molt més enllà del que
probablement avui debatrem aquí.

El Govern i els grups parlamentaris que li donen suport
duen una modificació de la llei del govern per intentar afavorir
el petit comerç, i ho fan amb una intervenció sobre el mercat.
I a partir d’aquí crec que les preguntes que ens podem fer són
preguntes clares: és la solució que necessita el petit comerç?;
tenim la mateixa discussió a dia d’avui que tenien fa trenta anys
dins el sector del comerç?, i record que l’any 1987 a Menorca
es va obrir a un polígon industrial la primera gran superfície
d’alimentació i teníem la mateixa discussió. Si les grans
superfícies tanquen els diumenges i festius, asseguram que el
consumidor vagi al petit comerç a comprar?, o esperarà que
obren les grans superfícies o comprarà, per exemple, a internet?
Potser que aquestes mesures potenciïn la compra, i més als
joves, a través dels mitjans on line o d’internet? La modificació

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201614822
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616125
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616126
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616127
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616128
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616129


3396 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 61 / 13 de desembre de 2016 

que duen a terme compta amb la realitat que hi ha a cada una
de les distintes illes de Balears, de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera? Jo els dic jo, pel que conec Menorca, que no.

Hi ha més consens ara que hi va haver el 2014, quan es va
fer aquesta llei de comerç que avui intentam modificar? Açò és
el que el consumidor demana avui en dia? Tenim en compte els
hàbits nous del consumidor? Que la presidenta d’aquest govern
balear vagi a inaugurar un centre comercial com és Fan és
contradictori amb el que avui duen aquí a aprovar? Es
contradiuen avui aquí amb el que aprovaran quan el sector del
comerç els demana que encenguin quan toca l’enllumenat
públic de Palma de Mallorca, o de Palma, de qualsevol de les
dues ciutats, la setmana que toca, el dia que toca, i vostès ho
retarden una setmana?, que açò els impedeix competir en
igualtat de condicions amb aquestes grans superfícies? Es
contradiuen quan el Consell Insular de Menorca, en lloc de
comprar en el comerç de Menorca, agafa i se’n va fins a Burgos
a comprar unes bicicletes elèctriques? A´`o és contradictori
amb el que avui duen aquí? Es contradiuen quan aquí, per
exemple, a Palma, agafen i diuen de tancar les terrasses de bars
i restaurants?, no afavoria açò els nuclis de les poblacions i
concretament al petit comerç? 

El que passa i el que tenim avui és que els fets d’aquest
govern no acompanyen amb allò que tots volem, que volem un
comerç de proximitat, viu, potent, que creixi en facturació i que
a més creï llocs de feina. Açò és el que volem tots. El problema
i la discussió de fons, que ve des de fa almenys trenta anys -i
dic trenta anys perquè jo vaig estar fa trenta anys en aquest
sector i teníem la mateixa discussió-, és si les mesures que
prenem són les adequades, o si d’aquí a cinc anys estarem
igual, i probablement pitjor, perquè tindrem uns temes de
compra i venda per internet molt més potenciats del que hi ha
avui. Per tant estam davant la mateixa problemàtica de fa molts
d’anys, i el Govern en aquests moments no aporta cap solució
nova.

És més, en quins moments el sector del comerç, com tota la
resta de sectors, incrementa la seva facturació, la seva xifra de
negocis, i a la vegada també, com a conseqüència d’açò, fa
incrementar l’ocupació dins aquest sector? Idò el Govern, i ho
vaig treure ahir, Sr. Conseller, a la pàgina web té tres
documents penjats: un, els informes laborals que presenta de
cada mes, i aquí podem veure, per exemple, que el novembre
de 2008, que veníem d’una..., s’iniciava, perdó, una crisi
econòmica i veníem d’unes polítiques d’esquerra, hi havia
9.399 aturats, i aquell mes hi van anar 2.548; el 2011, quan va
entrar un govern del Partit Popular hi havia 12.653 aturats en
el sector del Govern. En el 2016, amb l’actual llei vigent hi ha
una reducció amb relació a 2011 de menys del 30% i
conseqüentment també més afiliats dins aquest sector a la
Seguretat Social i 4.000 aturats menys. Alguna cosa deu voler
dir açò, és a dir que les polítiques que s’han de fer
probablement són de dinamització de l’economia, en general,
i que vagi a tots els sectors i a afavorir concretament el petit
comerç. 

Els informes que també penja la seva conselleria, Sr.
Conseller, a través de la Direcció General d’Ocupació i
Economia, que són unes publicacions del moment econòmic de
les Illes Balears, també ens diuen exactament el mateix: en el

2009 hi havia una mala situació, en el 2011 es començava
aquell mandat amb una mala situació, en el 2014 comença a
haver-hi unes previsions en positiu, on el comerç creix una
mitjana d’1,5%, i en l’octubre de 2000... el document que tenen
penjat, tancat dia 14 d’octubre de 2016, diu expressament, “la
temporada turística a les Illes Balears assoleix uns resultats que
marquen màxims històrics, es tradueix en increments de
l’ocupació i en augments de la demanda interna, tal com
reflecteixen la facturació del comerç al detall i la recuperació
de les taxes positives d’inflexió”. I continua dient: “Les Illes
Balears presenten la segona variació interanual més elevada de
totes les comunitats autònomes -es refereix al comerç- un 8,1%.
ParalAlelament l’ocupació dedicada a les vendes al detall
s’accelera de gener a agost més un 4% amb l’actual llei que hi
ha”.

No entr a discutir si obrir sis diumenges més o menys
afavorirà, és que hi ha molts altres factors, per açò em referia
també, i li deia al sector aquí present, que la discussió realment
va molt més enllà. Por ser que afavorim avui o no, és que ni tan
sols ho sabem probablement.

Si ens anam també a un tercer document que també penja a
la conselleria, que és l’informe de conjuntura econòmica, veiem
exactament el mateix, fins arribar al novembre, i aquí no em
vull estendre per tema de temps, arribant al novembre de 2016
que diu que l’índex d’ocupació del comerç continua amb una
forta progressió ascendent, un +5,3%, igual que la xifra de
negocis. 

Clar, açò al final és el debat, com intentam afavorir els
distints sectors productius i en aquests moments el sector del
comerç. Li diré, a més, que quan parl de la realitat de cada una
de les Illes és ben cert que no és el mateix i la legislació no
tendrà la mateixa repercussió a Mallorca a Eivissa a... o a
Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera, i podem veure
titulars a premsa distints del Black Friday, el Black Friday, idò,
sortien titulars, “los comercios triplican sus ventas gracias a la
fiebre del Black Friday”; però, en canvi, “logra ser uno de los
días de más ventas del año”, però, en canvi si anam, per
exemple, a Menorca, que jo sempre faig el discurs que hem de
tenir en compte la realitat de cada una de les Illes, “el comercio
local recela de la campaña de Navidad tras el desánimo...” i
tal, i diu una cosa, bé, diu dues coses, “el Black Friday llena
los comercios, pero los vacía en los días previos”. Diu també
que provoca que la gent avanci, que el consumidor avanci les
vendes, les compres de Nadal.

Açò que vol dir? Tal vegada, pot ser, que el comerciant o
l’empresari hagi venut el producte que tenia pensat vendre per
Nadal a un marge més petit, la qual cosa anirà en contra del seu
compte de resultats. Per tant, en definitiva, tampoc no és bo i
és molt més ampli. I després diu una cosa que crec que és molt
significativa, ho dic per als comerciants de Menorca: “el sector
asegura que compite contra un fantasma gigante llamado
internet”. Aquesta és la realitat.

La realitat que tenim és que avui presentam una modificació
de la llei, pot ser, i no ho sabem, que a curt termini pugui
afavorir el sector del comerç, però jo tenc clar, i crec que el
nostre grup parlamentari també té clar, que no és la solució, la
solució passa per no frenar l’economia, per tenir una economia
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dinàmica que creï llocs de feina, que redistribueixi la riquesa,
com vostès sempre diuen. És una cosa que crec que vostès no
fan, tot el contrari, les lleis aprovades i les reformes fetes a la
passada legislatura el que han fet ha estat aturar-ho i viuen en
aquests moments de la inèrcia, perquè podem parlar de les
xifres d’atur i sempre deim, o jo o nosaltres quan plantejam el
tema de la inèrcia i vostès no, però Palma o Palma de Mallorca,
com li vulguin dir, fa catorze mesos, catorze mesos, que baixa
les xifres d’atur i vostès només en duen, Sr. Conseller, en duen
divuit governant.

Crec que aquí hem de tenir en compte la innovació del
sector, la dinamització del petit comerç i crec que, a més, les
dades de la pròpia conselleria que vostès tenen penjades a la
seva pàgina web ho reflecteixen així. Així en el sentit que és la
reactivació econòmica que afavorirà el creixement de la xifra
de negocis del sector del comerç.

A partir d’aquí, nosaltres hem presentat cinc esmenes que
són molt concretes, que vull agrair també al conseller que a una
d’elles hi va haver un intent de consensuar una transacció que
no va ser possible, des del nostre entendre creim que ho
embullava encara més, i les esmenes, per falta de temps les
esmenes diré que queden defensades en els seus termes, que
van un poc a mantenir el bessó de la llei aprovada dins el 2014. 

Avui, amb aquesta modificació, som a un debat que el tenim
almenys des de fa trenta anys i el que intentam és no posar... el
que fem és no posar solucions sinó intentar posar barreres al
camp, i així no afavorirem el sector del comerç. 

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

LA SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Per defensar les esmenes RGE
núm. 16810, 16811 i 16812/16, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, intervé el Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
representants del sector, benvinguts. El Partit Popular acaba
d’intervenir per defensar les seves esmenes a la modificació de
la Llei de comerç de 2014, quasi totes aquestes esmenes
consisteixen a eliminar les modificacions que els grups
proposants i el Govern que hi ha darrere hi han introduït. O
sigui, consisteixen a deixar la llei tal com estava, de fet és
natural, la llei la va promoure el Partit Popular i és de creure
que al cap de dos anys el Partit Popular no ha de tenir motius
per canviar-la.

El nostre cas és distint. Ciutadans no és copartícip d’aquella
llei, no hi vàrem tenir res a veure ja que no formàvem part
llavors d’aquest parlament, per tant, hem abordat la seva
modificació amb la cautela que correspon a una operació
d’aquesta casta, sobretot tenint en compte que entre els seus

defensors hi ha una bona partida d’associacions representatives
del petit comerç i alguna fins i tot dels consumidors.

La majoria de modificacions proposades per Ciutadans ens
han semblat... perdó, la majoria de modificacions proposades,
diguem, en aquesta proposta general de modificació de la llei
ens han semblat adequades, però en un parell de casos hi hem
diferit i hem discrepat. D’aquí que haguem presentat esmenes
i haguem intentat en un cas millorar l’articulat i en l’altre
mantenir el text tal com estava a la llei de 2014.

La millora, la part relativa a la millora afecta el nou redactat
de l’article 14 de l’antiga llei i es concreta en dues esmenes: la
primera, la primera esmena, la 16811, persegueix donar
seguretat jurídica als grans establiments comercials en tot el
que té a veure amb la seva implantació o ampliació, es tracta
bàsicament de garantir les condicions de mobilitat que resultin
de les actuacions exigides pels informes municipals i
supramunicipals de tal manera que no alterin les condicions de
mobilitat inicials, les que hi havia quan es va presentar la
solAlicitud d’autorització autonòmica. La segona esmena, la
16812, complementa de qualque manera l’anterior, intenta
impedir que, donades les dimensions a partir de les quals a
Balears un establiment comercial rep la qualificació de gran, o
sigui 700, 400 o 300 m2, segons de quina illa es tracti, es
puguin aplicar a aquests establiments les mateixes exigències
que s’aplicarien segons la llei estatal a un de més de 2.500 m2,
és evident que no poden ser les mateixes, que no ho haurien de
ser, és una qüestió -creiem nosaltres- de sentit comú, si les
necessitats no són les mateixes en un establiment de 300 que en
un de 400, de 700 o de 2.500m2.

I per altra banda, i això afecta tant aquest punt 4 bis com a
la proposta de modificació del punt 3 a què m’he referit abans,
dintre d’aquesta modificació de l’article 14, tothom convendrà,
esper, que la solAlicitud de dos informes addicionals no va
precisament en la línia de simplificació administrativa que
propugnen les directrius de la Unió Europea i que, per tant,
tampoc no sembla una mesura encertada. Això quant a les
millores que intentam introduir en aquesta proposta de
modificació.

Queda encara una darrera esmena, aquesta és la que afecta
l’article 18 i és una esmena en aquest cas de supressió,
coincidim en això amb el Partit Popular o, si s’ho estimen més,
és l’esmena que fa referència a l’obertura de diumenges i
festius. En aquest cas, no es tracta de cap aportació del nou
text, sinó de restituir l’antic. És una esmena de supressió com
he dit. A Ciutadans, ho he dit i redit en aquest mateix
hemicicle, no és la primera vegada que parlam d’aquest tema
i també al debat de comissions i a la ponència, no som
partidaris de posar límits temporals al comerç, creiem que no
és bo per a les empreses siguin grans, siguin petites o mitjanes
i creim també que no és bo per als consumidors, per als
ciutadans en general.

Vivim a un món on les jornades laborals no tenen res a
veure amb les d’un temps, on el normal és que en una família
facin feina, en el cas que en tenguin, els dos progenitors, on de
cada vegada més les compres i les vendes es fan per internet.
Vivim en un món globalitzat on els dies de festa, així com la nit
i el dia, si m’ho permeten, són paràmetres enormement relatius.
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Crec creure que reduint el nombre de diumenges i festius en
què poden obrir els grans establiments comercials ajudarem el
petit i mitjà comerç constitueix, al nostre entendre, un error. Al
petit i mitjà comerç, l’ajudarem d’una part fomentant el consum
i de l’altra promovent polítiques públiques que facilitin la seva
especialització i impulsin la innovació en tot aquest sector, no
intentant fer com si seguíssim vivint mig segle enrera.

Per tant, senyores i senyors diputats, jo els demanaria que
reflexionassin, encara hi són a temps, abans d’aprovar una
mesura que, creiem, acabarà perjudicant -i tant de bo
m’equivoqui- comerciants i consumidors.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Sr. Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sí, quería..., haciendo uso del artículo 75.5 del Reglamento,
abrir un turno incidental para responder a las distintas
alegaciones hechas por los dos grupos que acaban de intervenir.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Conseller té la paraula, per un temps ilAlimitat,
en una primera intervenció.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, presidente. Bueno, gracias, señoras y señores
diputados, en primer lugar desde luego agradecer y dar la
bienvenida a todos los representantes de las organizaciones
empresariales que se encuentran hoy presentes representando
a la mayoría del conjunto de las empresas de nuestras islas, de
las pequeñas y medianas empresas de nuestras islas, así como
a las organizaciones sindicales que, por supuesto también,
representan a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del
sector que prestan servicios en dichas empresas.

También agradecer especialmente, y decirlo desde aquí, a
los grupos políticos que hoy han hecho posible que se presente
esta iniciativa, agradecer a El Pi, al PSIB, a Podem, a MÉS per
Mallorca, a MÉS per Menorca y a Gent per Formentera que
hayan acogido en su totalidad lo acordado en su totalidad lo
acordado en la Comisión Interinsular Asesora de Comercio y
lo hayan trasladado a esta cámara, y también agradecer el
debate planteado con el resto de grupos, con Ciudadanos y con
el Partido Popular, y también agradecerles a todos los grupos,
también al Partido Popular y a Ciudadanos, la agilidad en la
tramitación parlamentaria. Creo que eso es algo que hay que
agradecer en todo caso.

En cuanto al debate en sí, creo que estamos ante un debate
del modelo, sí, y de las medidas que se deben adoptar, también,
pero no sólo es decir si son las medidas suficientes para el
pequeño comercio, pues probablemente no, probablemente no
son todas las medidas que nos gustaría adoptar para favorecer

al pequeño y mediano comercio. ¿Son las que podemos adoptar
con el marco legislativo actual? Sí, son las que nos permite una
norma estatal, una norma estatal con la que no estamos de
acuerdo y que ha aprobado el Partido Popular. Nosotros no
estamos de acuerdo con el marco normativo que impone la
liberalización salvaje de los servicios y que daña al tejido
comercial de nuestras islas y que atenta gravemente contra los
derechos de los trabajadores y trabajadoras que prestan
servicios en ellos, por supuesto que no estamos de acuerdo. 

Por eso entendemos que no es suficiente la norma que
hacemos, pero es suficiente en lo que nos deja el Partido
Popular, en lo que nos deja el ministerio, en este caso de
Economía, del Sr. de Guindos, que, como sabemos, la máxima
es la máxima liberalización de todos los servicios.

Y dentro de estas competencias que tenemos en nuestras
islas lo que hemos buscado es recoger el máximo consenso
posible. Usted me hablaba del consenso, pues el consenso, el
máximo posible con el pequeño y mediano comercio, con las
organizaciones sindicales, con las organizaciones de
consumidores y los únicos que no han estado de acuerdo en
esta tramitación de esta ley es la Asociación Nacional de
Grandes Superficies. 

Usted, Sr. Tadeo, decía y creo que es importante, dice que
ésta no es la reforma que requiere el pequeño y mediano
comercio. Yo le diría que se lo diga a ellos, que les diga que
ésta no es la medida que requiere el pequeño y mediano
comercio, porque es la medida que nos han propuesto ellos
dentro de esa comisión asesora interinsular, ellos son los que
proponen estas medidas.

Ustedes dicen: no, esto no vale, esto no sirve. ¿Lo que sirve
qué es, entonces, la liberalización de servicios? Dígalo, si es lo
que defiende. El Sr. Pericay lo ha dicho y yo respeto lo que ha
dicho el Sr. Pericay, ha dicho: máxima liberalización de
servicios. Pues entonces es un modelo económico. 

Usted dice: esto no sirve, pero no justifica el por qué no
sirve, porque lo que no quiere decir es que dentro de las
posibilidades que tenemos esto sí favorece al pequeño y
mediano comercio. Usted no quiere decir: esto, esta norma
favorece al pequeño y mediano comercio, no estamos...
deberían estar de acuerdo y no están de acuerdo simplemente
porque ustedes defienden al 0,0003 de las empresas del sector
que es la Asociación Nacional de Grandes Superficies, que es
la única que no está de acuerdo con la aprobación de esta ley.

(Alguns aplaudiments)

Nosotros hemos recogido, por tanto, lo que ha dicho el
sector, se ha recogido en un texto después de 70 reuniones de
trabajo con las distintas organizaciones; se ha recogido en un
texto donde el Gobierno lo que ha hecho es trasladárselo a los
grupos políticos, en este caso agradecer la labor de todos ellos,
agradecer la labor del Sr. Melià, así como al resto de grupos
que dan apoyo a esta medida, y traerla lo antes posible al
Parlamento, pero nosotros lo que hemos hecho es buscar el
consenso en el sector y es lo que se ha hecho. 
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Por tanto, no digan: no son las medidas necesarias; bueno,
pues a lo mejor nos hemos equivocado todos, pues en esto que
nos hemos equivocado son el pequeño y mediano..., pero no
diga desde aquí: esto no es lo que necesitan ustedes; escuchen
lo que dicen ellos y díganles por qué no es lo que necesitan. Es
mejor escuchar, aplicarlo y después veremos si acertamos o no
acertamos, pero no decir: esto no es lo que quieren ellos. ¿Con
qué? Yo escucharé lo que dicen ellos y como entiendo que son
los que más saben en materia de comercio, no yo, que no me
dedico a comercio, ellos sí son los que entienden de comercio,
son los que dirigen las empresas de comercio de nuestras islas,
son las organizaciones sindicales que representan a los
trabajadores y trabajadoras del sector de nuestras islas, son los
consumidores que también conocen la situación del comercio
de nuestras islas y son los que nos dicen cómo debemos adoptar
la reforma de la Ley de comercio, pues nosotros recogemos
eso.

No nos vamos a poner en una posición de superioridad
diciendo: esto no es lo quieren ustedes. Bueno, yo le digo: esto
es lo que quieren ellos, con nuestro marco normativo. Y a
nosotros, por supuesto, nos gustaría un marco normativo
distinto, un marco normativo que no liberalizase las rebajas
como se han liberalizado, que pudiésemos concentrarnos mejor
en proteger nuestro pequeño y mediano comercio.

Usted hablaba... yo creo que como no ha querido entrar en
el fondo porque en el fondo no quieren decir por qué no están
de acuerdo, ha hablado de los grandes datos macroeconómicos.
Si hablamos de los grandes datos macroeconómicos y los datos
de empleo creo que debería usted escuchar lo que dijo ayer la
ministra Báñez, no sé si porque ahora ha cambiado, pero la
ministra Báñez ayer hablaba, por primera vez en muchos años,
en un debate un tanto esperpéntico que se montó ayer, de la
conciliación familiar. Y ¿sabe lo que dijo textualmente la
ministra Báñez, la ministra del Gobierno del Sr. Rajoy? “Pero
en una cuestión así en el ámbito del comercio se producen
desequilibrios, las grandes superficies tienen más recursos y,
por tanto, pueden abrir más horas, y eso también es una forma
de competencia desleal entre grandes y pequeños. Vivimos en
un mundo cada vez más globalizado, en el que cada vez hay
más competencia y por tanto, han de invertirse más esfuerzos
para mantener y hacer crecer el negocio”. Esto es lo que decía
ayer la ministra Báñez, reconocía el desequilibrio generado...,
por cierto, desequilibrio generado por su Gobierno, por el
Gobierno del Sr. De Guindos, y ahora dicen que hay que buscar
medidas que concilien. Y esto es una medida que ayuda.

Porque en lo que no estaré de acuerdo con el Sr. Pericay, es
en las jornadas laborales. Por supuesto que las jornadas
laborales hacen que cada vez haya que comprar a más horas. Y
si fuese por el modelo liberalizador en el que estamos, se
compraría a las 4 de la mañana la comida cuando sales de
trabajar. Pero es que lo que hay que hacer es mejorar las
condiciones de trabajo y restringir las jornadas laborales
extensivas, hacer una regulación como toca, para que la gente
pueda vivir y pueda comprar a un huso normal, pueda comprar
en horario cuando toque, y también los trabajadores, los
empresarios y los autónomos que viven del comercio, tengan
derecho a vivir; que no tengan que tener permanentemente
abiertos sus establecimientos, simplemente para poder dar un

huso a una demanda, una demanda impuesta por unas jornadas
laborales totalmente extensivas.

Y en lo que sí estoy de acuerdo con la Sra. Báñez, es que
hay que conciliar, y para conciliar hay que derogar esa famosa
reforma laboral, que es la que está haciendo este modelo de
precariedad, este modelo de ultraliberalización.

(Alguns aplaudiments)

Habla usted de redistribuir riqueza. Pero un dato económico
que me ha sorprendido, la riqueza, la bolsa económica que cada
uno tiene es la misma, el gasto que uno tiene, el gasto que cada
trabajador y trabajadora, o que cada autónomo tiene es el
mismo, tiene una bolsa de dinero para gastar y para ese gasto
hay que buscar un equilibrio. Si rompes el equilibrio se gastará
más en el que más facilidades tiene para abrir, en el que más
medios tiene para abrir y en el que más medios tiene para
imponer, además, unos costes laborales más bajos, que en este
caso son las grandes superficies. Eso es lo que no dice de su
discurso, lo que no dice es que cuando favorecemos la apertura
en domingos, favorecemos la apertura salvaje, liberalizando los
horarios, el gasto que tiene cada ciudadano, que es el mismo,
se redistribuye peor, porque si todos estuviesen en igualdad, en
los mismos costes, en el mismo equilibrio, pues ese gasto se
repartiría y no se reparte porque no todos tienen las mismas
condiciones para poder fijar su modelo económico. Y por tanto,
es una falacia. 

Lo que hace la liberalización es ir al modelo de Madrid y yo
creo que podemos decirlo abiertamente, este es el modelo que
ha buscado el Partido Popular, el que siempre ha puesto de
ejemplo, es lo que ha pasado en Madrid. Y en Madrid y se lo
digo porque voy todas las Navidades, he vivido también todas
las Navidades de mi vida en esa comunidad autónoma, cada
vez hay menos comercios de barrio. Yo voy por la calle donde
viví tradicionalmente, donde está la casa de mi familia y
siempre había pequeño comercio, iba al centro y había pequeño
y mediano comercio. No existe, no existe, sólo vemos las
mismas grandes marcas, las mismas grandes cadenas en todas
las calles de la Comunidad de Madrid, son exactamente las
mismas, ha desaparecido el pequeño comercio de proximidad,
¿por qué? Por esa famosa liberalización de horarios, que
además, aprovechando el uso extensivo de mano de obra que
se da en esa comunidad autónoma, pues sí, lo que se ha hecho
es extinguir al pequeño comercio.

Por tanto, yo lo que les diría es aprueben la reforma del
comercio y no la aprueben porque sea el proyecto del
Gobierno, no, apruébenlo porque es lo que nos han pedido en
las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales
y las organizaciones de consumidores. Y esta sí es la diferencia
del consenso generado por la reforma de ustedes. La reforma
del año 2014 no tenía el consenso de las organizaciones
sindicales y yo creo que es importante contar con las
organizaciones sindicales en la aprobación de esta ley. La única
diferencia es que con la ley anterior, lo aprobaba la Asociación
Nacional de Grandes Superficies y no los sindicatos. Y ahora
están los sindicatos y no está la Asociación Nacional de
Grandes Superficies, y eso también es importante y también es
un modelo que queremos imponer, que estén las organizaciones
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sindicales también es una apuesta clara por la protección de los
derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector.

La iniciativa, como saben, busca esa promoción y esa
reducción de los 16 a los 10 días festivos, 10 días festivos que
es lo que nos impone la norma. Por tanto, no es una medida de
maquillaje, como escuché ayer, es llevarlo al mínimo legal que
nos impone el Ministerio de Economía, en este caso, por tanto,
lo llevamos a los mínimos legales, es decir, buscamos la
máxima protección del pequeño y mediano comercio, dentro de
los límites que nos permite Madrid. Eso es lo que hacemos y
eso no es maquillaje. Decir que eso es maquillaje, como
escuchaba ayer decir a la portavoz de su partido, es insultar a
todos los que han trabajado en el desarrollo de esta ley, es
insultar al pequeño y mediano comercio, a las organizaciones
sindicales que han apoyado esta reforma de esta norma, no es
maquillaje, es llevarlo al mínimo legal que nos impone el
Gobierno de Madrid. Que nos impone, fíjese, restringe la
capacidad normativa de las comunidades autónomas, con el
único fin de proteger a las grandes superficies, que es lo que
está detrás del debate de esta norma, si queremos ese modelo
o no. Y eso es lo que deberíamos estar debatiendo y no sobre
las grandes cifras macroeconómicas, que ustedes han dicho
para tapar las vergüenzas que le da no apoyar esta reforma
normativa.

Nosotros lo hemos consensuado y se ha pactado con las
organizaciones, como le decía, también incluyendo a la FELIB
y a los consejos insulares. Por tanto, está de acuerdo con este
texto que se presenta, toda la mayoría social de nuestra
comunidad autónoma y prácticamente todo el ámbito
institucional que tiene representación en esa Comisión asesora
interinsular del comercio.

Y no diga que es la proposición del Gobierno, la hemos
hecho propia, pero no es la nuestra. Es la que hemos pactado
con las organizaciones empresariales y sindicales de nuestra
comunidad autónoma, es la que hemos pactado con ellos, es lo
que hemos hecho después de un año y medio de trabajo,
escuchando todas sus reclamaciones. Y ahora de lo que se trata
es de darle sentido y darle contenido. Lo que permite y hay que
agradecer de todos los grupos con esta tramitación que se ha
hecho, es que ya vaya a estar vigente en el año 2017, que desde
la semana que viene, cuando se publique la norma, se convoque
la Comisión asesora interinsular y ya se fijen los 10 días de
apertura máxima.

Lo que también estamos haciendo es corrigiendo déficits,
el Sr. Pericay hablaba de los límites que hemos hecho y de la
normativa europea en cuanto a limitaciones en grandes
superficies. Nosotros lo que hemos hecho es incorporar
medidas de protección territorial y medioambiental que es lo
que nos permite la legislación europea; permitir que cada vez
pongamos más límites a determinados grandes establecimientos
comerciales por el mal uso que hacen de nuestro territorio y por
las externalidades negativas que nos generan, y, por tanto, es
incorporar a nuestra normativa medidas que nos permitan esas
compensaciones. Si eso es una dilación, o es una traba
administrativa para una gran empresa, yo creo que es más bien
una garantía para el conjunto de la ciudadanía, es una garantía
para los ciudadanos de estas islas que no quieren ver como
grandes superficies debiliten su circulación, perjudiquen su

bienestar, destruyan nuestro territorio, un territorio finito. Y es
una normativa europea, no pensada desde luego para unas islas.
Y por tanto, lo que hacemos nosotros aquí es darnos un marco
de protección que busque esa mejora territorial y esa garantías
a la hora de levantar grandes superficies.

Porque levantar una gran superficie no es como construir o
abrir..., no sé cómo explicarlo, no es que se vayan abriendo
setas en cada territorio, hay que hacerlo lo suficientemente bien
para evitar que después suceda lo que está sucediendo. Y por
tanto, tenemos que dotarnos de instrumentos jurídicos que nos
permitan desde luego por lo menos que las externalidades
negativas que generan, las sufrague el que lo quiera construir.
Y eso tarda un mes o dos meses más en la apertura, o en la
concesión de la licencia, bienvenida sea. Más vale prevenir que
ver después los daños que produce.

Hablamos de qué medidas hace el Gobierno, qué medidas
hace aparte de hablar. Desde luego dinamizar el comercio creo
que no es poco, aumentar desde luego la partida que tiene la
Dirección General de Comercio para dinamizar el comercio de
proximidad, son una de las medidas más importantes que
estamos poniendo en marcha, a la que se están acogiendo todos
los ayuntamientos, incluídos muchos del Partido Popular a
estas medidas que estamos impulsando y que antes no existían.
Incrementar un 38% para el 2017 el presupuesto de comercio
para pequeño y mediano comercio, que llegue por fin a los 3
millones de euros después de muchos años para esa protección
y mejora del pequeño comercio no es maquillaje, son hechos.
Y los hechos también se demuestran con presupuesto y ese
Gobierno presupuesta políticas para el pequeño comercio. Y
eso sí que son diferencias de lo que se venía haciendo
anteriormente.

Por tanto, es un incremento sustancial, por tanto, es regular
y además establecer medidas de protección económica y
mejoras de desarrollo. Desde luego para muchas de las cosas
que han dicho ustedes que fallaban, para dinamización, para
buscar herramientas web, para darles un posicionamiento donde
las administraciones públicas tenemos que ayudar, porque el
pequeño y mediano comercio no tiene los mismos instrumentos
que tienen las grandes superficies en materia de marketing, en
materia de venta on line y eso nosotros creemos que debemos
hacerlo, sufragar determinados costes de dichas tareas y
trabajar conjuntamente con ellos para su implantación. Eso
también son hechos. Lo otro que ha señalado usted son meras
anécdotas. Lo que son hechos es presupuesto y son trabajos
realizados con el conjunto del sector. Que haya discrepancias
por algún tipo de actuación, por supuesto. Pero lo que hemos
buscado en este caso desde luego es el mayor consenso posible.

Le diré para finalizar que el pequeño comercio posibilita
desde luego una mejor conciliación de la vida laboral y
personal. Lo decía ayer la ministra Báñez, es de las pocas cosas
en las que estoy de acuerdo con la ministra Báñez, eso sí que
mejora la conciliación familiar, horarios de apertura más
reducidas mejora la conciliación familiar y es a lo que tenemos
que ir y no es lo que está sucediendo. Por tanto, en vez de decir
grandes pactos de estado para la conciliación familiar,
deroguen la reforma laboral, dejen que se haga un control
exhaustivo de la explotación laboral y veremos como se mejora
también la conciliación y no hacen falta tantas aperturas. Lo
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que hay que hacer es volver a un régimen donde las aperturas
de los centros de trabajo van adecuadas a la jornada laboral de
los trabajadores y trabajadoras para que todos puedan vivir. Y
teniendo en cuenta que el pequeño y mediano comercio
básicamente la mayoría son pequeños autónomos que tienen
que abrir la tienda básicamente ellos solos por más, en muchos
casos, 16 o 20 horas al día, cosa que es inaguantable para un
pequeño comercio.

Y, por último, también para hacer valer el pequeño y
mediano comercio dentro de nuestras islas. El pequeño y
mediano comercio es el que más productos compra aquí, y creo
que también hay que ponerlo en valor; es el que más productos
primarios compra, es el que más productos artesanos compra,
es el que nos permite salir fuera, exportar nuestros productos de
aquí; eso lo hace el pequeño y mediano comercio. El pequeño
y mediano comercio tiene un papel fundamental en el consumo
de lo que se produce aquí, y además en defender una identidad
propia, en defender una cultura propia. Eso también se hace a
través del comercio. Hace años el comercio de lo que se trataba
era de la compra y venta de distintos productos hechos en
distintos países; se compraba y se intercambiaban productos
hechos en distintos países, y se protegía lo que se producía en
cada uno de ellos. Ahora a lo que estamos yendo, con leyes
liberalizadoras, con leyes europeas, con leyes como las de su
partido en Madrid, es a comprar lo mismo en muchos países;
estamos comprando lo mismo en todos los países, no estamos
comprando los productos de aquí en otros países, sino
simplemente los mismos productos, y nosotros, como
comunidad turística, tenemos una oportunidad para dar a
conocer lo que hacemos aquí, para vender lo que se produce
aquí, para dar a conocer nuestra cultura de lo que es aquí, y eso
lo hace el pequeño y mediano comercio. Protegiendo el
pequeño y mediano comercio protegemos nuestra cultura
también, protegemos también a los productores y protegemos
a los consumidores y a las pequeñas industrias que tenemos en
nuestras islas.

Cuando usted habla de si plan de industria, la protección de
la industria también viene por aquí. Lo que hace la industria
agroalimentaria quien mejor lo reconoce, quien mejor lo
compra y quien mejor lo exporta es el pequeño y mediano
comercio de aquí. Protegiendo al pequeño y mediano comercio
protegemos también a nuestro sector primario, protegemos a
nuestro sector industrial, porque al final ese producto que se
hace aquí son los que mejor lo conocen, son los que mejor lo
trasladan a las ventas, para que además Palma no sea una
ciudad más, no sea como Praga, Berlín, París, donde los
centros neurálgicos de cada ciudad están ocupados por las
mismas franquicias que venden exactamente lo mismo.

Contra eso esta ley quizás no pueda ir, pero da el paso en la
medida de las posibilidades que tenemos. Nosotros no
podremos con esto evitar que pase lo que ha sucedido en el
resto de países, pero damos los pasos que nos permite la norma,
y además podemos decir tranquilamente que si tuviésemos un
marco legislativo distinto, por supuesto que haríamos más.
Ustedes no son capaces de decir eso, porque el marco
legislativo lo ha puesto su partido desde Madrid, y por tanto
nosotros no podemos ir más allá porque no nos deja su partido
ir más allá. Si nos dejasen ir más allá por supuesto que lo
haríamos, para que lo que se compra aquí se venda aquí, para

favorecer al pequeño comercio de aquí y para favorecer
también a los trabajadores y las trabajadores del sector del
comercio que trabajan en nuestras pequeñas y medianas
empresas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Negueruela. Dins la qüestió incidental
correspon ara una intervenció del Grup Parlamentari Popular,
el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyores diputats.
Sr. Conseller, un discurso de cara a la galería, porque ya le he
dicho antes que no cumple la realidad de la gestión que están
haciendo; por ejemplo en el Ayuntamiento de Palma, en el
Consell de Menorca o el propio Govern no cumplen lo que
usted está diciendo. 

Y además le diré que, como siempre tiene excesos verbales,
(...) tres o cuatro, le voy a decir uno: no ponga en boca mía lo
que no he dicho referente al sector. Soy consciente de que el
sector probablemente le pide esto, yo lo que le estoy diciendo
es que las medidas a tomar no son las que está tomando su
gobierno, su gobierno, para favorecer no tan solo a este sector
sino a todos los sectores para que la economía crezca.

Y podemos hacer una política teórica intervencionista como
se hace en países también sudamericanos, que al final es su
teoría, Sr. Conseller, ir a intervenir el mercado: que nadie más
abra, que no haya ningún comercio más, etc., etc. Pero no
estamos en esta realidad, la realidad de internet no es esta, y la
realidad del futuro, que yo la desconozco, estoy seguro que no
pasa por aquí, y usted también lo sabe, y el sector supongo que
también lo sabe, y la realidad del sector comercio no pasa por
ahí, como la de ninguno, probablemente, de los otros sectores.

A partir de aquí me habla de la reforma laboral... Escuche,
la reforma laboral habrá servido más o menos, pero lo cierto es
que usted dice de derogar, pero su partido, cuando firmó un
pacto con Ciudadanos para intentar formar gobierno tampoco
lo llevaba, derogar la reforma laboral; no, no, no lo llevaba. Por
lo tanto alguien le debió decir, probablemente el sector
empresarial de España y de todas las comunidades autónomas,
que algo de bueno tenía esa reforma laboral.

Y claro, usted me dice: no, no, me viene con cifras
macroeconómicas; oiga, las cifras macroeconómicas usted las
saca aquí cada semana cuando puede, o la presidenta del
Govern lo que hace es hacerse tuits porque bajan las cifras del
paro, y la economía crece, y hacemos una previsión de los
presupuestos, irreal ya probablemente porque hay informes que
dicen otras cosas, de un 4%, etc., etc. Esas cifras son las cifras,
además, que marcan el ciclo económico que ha vivido Baleares,
y que marcan el ciclo económico que han tenido las empresas
de estos señores que están aquí sentados, igual que de la
industria, igual que del sector turístico y de todos los sectores,
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y marcan que las políticas que ustedes llevaron a cabo en un
momento determinado cuando había una recesión económica
y expandieron todavía el gasto, como están haciendo ahora, nos
llevaron donde nos llevaron. 

Claro que sí, claro que sí que el sector comercio no quiere
pasar de 16 a 10, es que le gustaría pasar de 16 a 0, pero estoy
convencido que en el fondo de su discurso no sé si lo querrían,
una economía totalmente intervenida, totalmente teórica, de
despacho, que usted no sale de los despachos. Oiga, el sector
comercio, el sector industria, el sector turístico, el sector
agrario, no le están pidiendo todo esto, están pidiendo reformas
de calado como hizo el anterior gobierno del Partido Popular
en cuanto a la Ley turística, la Ley agraria, la Ley del suelo,
que usted aquí ha despotricado muchas veces, ¿pero puede ser
que esas leyes hayan favorecido que el sector comercio tenga
un incremento de su cifra de negocio y de su cuenta de
resultados, y que además genere puestos de trabajo? Yo creo
que sí, creo que sí. Ahora ustedes esto lo han parado y viven de
la inercia.

Y le vuelvo a repetir, en Palma de Mallorca tenemos el
ejemplo, o de Palma; los últimos cincuenta meses han ido
bajando las cifras del paro; ustedes tan solo llevan gobernando
dieciocho, es decir, viene de más allá. La situación turística que
hay, que vemos que además no es igual en cada una de las islas,
las repercusiones que ha tenido según la propia información del
sector del comercio que aparece en los medios de
comunicación, tampoco es la misma, y la realidad, que es
donde yo voy, es muy distinta, es muy distinta, y la
modificación que ustedes están haciendo está cargada de una
gran subjetividad a la hora de que sea un ayuntamiento que
pueda valorar o decidir si en un polígono industrial puede
haber o no una gran superficie. En Maó, en Ciutadella, en
cualquier municipio de Menorca, ¿dónde va a ir una gran
superficie? Claro, es que ustedes no tienen en cuenta la
realidad. Ha pisado, ha pisado...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Ha fet rotondes. Ha pisado..., ha pisado hacer Menorca para
vender lo que vende, que es presupuesto, porque tiene más
presupuesto que nosotros no teníamos, nosotros no, el pasado
gobierno no tenía, por una situación también heredada, que
aquí hemos debatido el tema de Son Espases y tal; es que no se
podían ni pagar los billetes de los enfermos, del traslado. Por
lo tanto no comparemos situaciones distintas en momentos
distintos.

A partir de aquí, si quiere realmente favorecer a todos los
sectores productivos y también al sector del comercio no pare
las reformas, apoye reformas, pida al Gobierno y a sus
compañeros de cada viernes del Consell de Govern que hagan
reformas legislativas para que los distintos sectores del sector
comercio puedan crear empleabilidad. Si ustedes ponen las
condiciones de crear empleabilidad facturarán más, contratarán
más trabajo y tendrán una cuenta de resultados mucho mejor
independientemente del futuro que nos depare, ya sea con
grandes superficies o con el mundo de internet.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Correspon ara al Grup
Parlamentari Ciutadans, Sr. Pericay, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Brevemente, Sr. Consejero. Vamos a ver, está muy bien
escudarse en el sector, pero también tiene usted que admitir la
discrepancia, de algún modo; es decir, que el hecho de que el
sector haya llegado a unos determinados acuerdos no implica
necesariamente, o no debería implicar, que todos estemos de
acuerdo en que estos acuerdos tienen que ser buenos. Por
supuesto que tiene valor, eso no lo niego yo, pero luego está un
poco (...) reflexión, es decir, bueno, ¿estos acuerdos
efectivamente son buenos o no son buenos?, y aquí es donde
nosotros,  por lo menos, hemos manifestado que algunos de
estos acuerdos efectivamente son buenos, por eso hay una serie
de artículos, la gran mayoría, en los que vamos a votar a favor,
y luego hay un par en los que hemos manifestado nuestro
desacuerdo y, por lo tanto, la necesidad de tenerlo en cuenta. 

Desde este punto de vista, mire la conciliación laboral me
decía usted antes, familiar y laboral, nosotros somos un partido
absolutamente a favor de esta conciliación familiar y laboral,
pero, evidentemente, lo que no podemos hacer tampoco es
considerar que esto necesariamente tiene que implicar el
establecimiento de unas jornadas, por decirlo así, en las que de
forma prácticamente mecánica pues haya que limitar, por
decirlo de algún modo, el posible acceso a los bienes de
consumo que nos ofrece nuestra sociedad. Una cosa y otra hay
que separarlas también.

Yo también creo que efectivamente, de sus palabras se
deduce y no sé si también de la de los propios representantes
del sector, que si usted pudiera, si la ley se lo permitiera,
tendríamos cero domingos, como ha dicho hace un momento el
Sr. Tadeo, abiertos digamos en las Baleares. Pero yo creo que
esto es malo, porque realmente insisto en que las necesidades
hoy son muy distintas de las que existían, he dicho antes hace
medio siglo, quizás menos incluso. Y lo son también las formas
que tiene la gente, los tipos de trabajo, la forma que tiene la
gente de relacionarse y por lo tanto, desde este punto de vista
que el consumo tenga un marco más amplio, por decirlo así, de
posibilidades, pues yo creo que esto es bueno.

Respecto a las externalidades negativas. Mire yo
únicamente le digo una cosa. Yo entiendo perfectamente un
empresario que habiendo unas determinadas condiciones en el
momento, o una determinada previsión de condiciones en el
momento en que recibe una determinada autorización y luego
habiendo cambiado eso, pues evidentemente manifieste la
voluntad de que, como mínimo, se pueda garantizar que estas
prestaciones que tenían que estar, estén. A partir de ahí, es
lógico también que trate de no tener que entrar en una especie
de infierno burocrático para lograr determinados..., los
permisos necesarios para implantar o ampliar un determinado
comercio.
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Y en una cosa sí que estoy de acuerdo con usted, y además
lo he dicho yo antes, hay que fomentar el pequeño y mediano
comercio, hay que favorecer esas políticas porque son
absolutamente necesarias. Y en este sentido, me parece
absolutamente necesario también, por ejemplo, toda la parte de
internacionalización, o sea no únicamente el consumo
entendido como consumo interior, sino también, por supuesto,
el consumo entendido como exportación de nuestros productos.

Y nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Per tancar la qüestió incidental
té la paraula el conseller Negueruela, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias. Bueno, en todo caso, volviendo a la intervención
anterior, sobre todo es un día de felicitaciones para la mayoría
del sector y yo creo que eso es lo que deberíamos trasladar, y
reiterar mi agradecimiento a todos los grupos parlamentarios
que han trabajado en la promoción de esta iniciativa y volver
a reiterar el apoyo de todos los grupos y ese intento de haber
intentado llegar, además, a alguna transacción con el Partido
Popular y Ciudadanos, que fue nuestro intento hasta el último
momento.

Yo no conozco la realidad del futuro Sr. Tadeo, usted me
decía puedo conocer la realidad del futuro. Yo no me atrevo a
pronosticar el futuro, no lo sé, porque además siempre que lo
he pronosticado, muchas veces he fallado, creo que sólo he
acertado en los resultados futbolísticos, en el resto suelo fallar,
por tanto, no me voy a trasladar esa realidad del futuro. Pero lo
que sí me preocupa es ver como cada vez más el futuro de
nuestras ciudades y de nuestros pueblos son iguales y eso sí lo
estamos viendo en cada una de las ciudades y pueblos, no sólo
de Baleares sino del resto del Estado. Y eso es por leyes
liberalizadoras.

Yo creo que ahí sí que tenemos que hacer una reflexión de
si lo estamos haciendo bien, porque si todos llegamos a la
conclusión de que no nos gusta ver todas las ciudades y todos
los pueblos iguales, ver exactamente las mismas marcas
comerciales, ver exactamente los mismos productos, que son
hechos, que son realizados a muchos quilómetros de aquí en
unas condiciones desde luego en muchos casos infrahumanas,
como hemos visto recientemente en Turquía, trabajadores
explotados de empresas, de distintas multinacionales, a través
de refugiados incluso sirios, como sucedió recientemente. 

Y eso es a lo que nos va un marco cada vez más
liberalizador en la prestación de servicios, y yo no me veo
como un intervencionista, como me decía como Sudamérica,
tampoco veo al sector empresarial que está aquí, a ninguno de
ellos, los representaría como en ningún caso no se me parecen
a ninguno de los dirigentes de Sudamérica a los que usted suele
hacer referencia. Son representantes de una economía que creen
en la liberalización de los servicios, son empresarios, podrán
estar de acuerdo o no ideológicamente en todas nuestras

posturas, pero desde luego lo que buscamos es un marco en el
que puedan desarrollarse y seguir trabajando como han venido
haciendo durante décadas de años.

Las normas liberalizadoras les excluyen cada vez más del
mercado laboral y nos le permiten vivir o disfrutar esa mejora
del ciclo económico. Porque para que ese ciclo económico que
estamos viviendo se traslade mejor al conjunto de la ciudadanía
y a los autónomos, sí que son necesarias leyes que permitan que
ese crecimiento no se acumule cada vez en las mismas manos.
Porque lo que estamos viendo es que el crecimiento de la
riqueza que estamos teniendo se acumula en determinadas
manos, se acumula más, hay más desigualdad que antes
habiendo más crecimiento. Y eso desde luego es porque la
normativa está siendo liberalizadora y no pone un poco de
redistribución. Yo no digo un modelo intervencionista, yo lo
que digo es redistributivo, que se redistribuyan mejor los
beneficios, que el gasto que hacen cada uno de los ciudadanos
también llegue al autónomo, llegue al pequeño empresario que
puede tener un horario de apertura racional y que además le
permita vivir con un horario normal, tanto el autónomo que
abre su centro de trabajo, como el trabajador o trabajadora que
presta servicios en él.

Y sí sabemos y no nos cansamos de decirlo, se lo he
escuchado a ustedes muchas veces, el pequeño comercio es el
que más empleo crea, el que crea empleo de más calidad,
ustedes lo dicen, nosotros también: apoyen estas normas,
apoyen estas normas y reconozcan al pequeño y mediano
comercio ese esfuerzo que hacen por tener ese empleo de
mayor calidad, porque si son los que lo hacen, pongámosnos a
su lado y adoptemos normas que les protejan más. Porque si el
grande no tiene esos mismos criterios de calidad, ¿por qué no
apoyamos las medidas que nos pide el pequeño y mediano
comercio, si estamos de acuerdo en que son los que generan
más riqueza y el que genera más puestos de trabajo de calidad?
Entonces pongámonos a su lado y apoyemos las propuestas que
hace el pequeño comercio.

Estamos en una época de expansión del gasto, estamos en
una época donde los recursos que tenemos se nos permite
redistribuir. ¡Y ojo! El presupuesto de una comunidad
autónoma es una opción política, el tener más presupuesto en
comercio es una opción, el que se destine al pequeño y
mediano comercio también es una opción, si lo comparamos
con los últimos presupuestos, por supuesto, es una opción que
ha decidido este Gobierno, con el que me siento, como usted ha
señalado, cada viernes y en el que hemos decidido que desde
luego una de las medidas de promoción económica es favorecer
el pequeño y mediano comercio. 

Y no discutiré porque no tengo mucho más tiempo, el tema
de la inercia. El tema de la inercia es bajar, sí hemos mantenido
una subida, no es una inercia, pero no volveré a discutir con
usted de física porque creo que no nos ponemos de acuerdo y
mire que la física es una cuestión difícilmente discutible, pero
por lo menos hemos visto que no somos capaces de ponernos
de acuerdo en el concepto de la inercia.

Y en cuanto a la conciliación de los domingos que decía el
Sr. Pericay, mire, la conciliación lo que sí se en mi experiencia
laboral, es que son normas de control, tiempo de trabajo, lo que
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permite una mejor conciliación. No decir, promuevo la
conciliación. Aprobar la conciliación es fácil, hacer leyes
laborales que lo favorezcan no tanto y las últimas no lo
favorecen y que en determinados sectores debería haber dos
turnos y no tres, desde luego favorecería mejor esa conciliación
de la vida familiar, que es lo que nosotros venimos diciendo. Y
eso tiene que acompañarse de una serie de medidas, no sólo son
medidas laborales, son también medidas en materia económica
que promuevan entre todo ese conjunto de medidas, una mayor
racionalización de los horarios que tenemos comerciales y que
favorezcan que la gente viva mejor, que es de lo que se trata. Si
hay crecimiento, de lo que se trata es de que se viva mejor, que
los trabajadores y trabajadoras reciban mejores y mayores
rentas, que, por cierto, cobran bastante más en el sector del
pequeño comercio que en el de las grandes superficies. Y esa
es una desventaja competitiva que permite la reforma laboral y
que permiten las distintas reformas que se han adoptado por el
Gobierno del Estado y que nosotros si pudiésemos por supuesto
que abordaríamos, no tenemos tantas competencias. Pero en el
marco de las competencias, hacemos todo lo posible por
mejorar el comercio de proximidad. 

Y yo creo que deberían apoyarlo, desde luego el Sr. Pericay
se ha expresado en su concepto de la economía y yo lo respeto,
al Partido Popular le pido que, si hablan tanto de favorecer el
pequeño y mediano comercio, apoyen también estas medidas,
que al final son las que pide el pequeño y mediano comercio.
Hagan una demostración de lo que están diciendo, de que la
calidad del empleo que crean ellos, de la apuesta por el empleo
que genera el pequeño comercio, póngase a su lado,
protejamoslo mejor y le damos un impulso al pequeño y
mediano comercio, porque favorecerán también a las
organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras que
representa.

Y sin más, simplemente quiero agradecer este debate que
hemos podido tener hoy con los distintos grupos, agradecer el
papel de los grupos que dan apoyo a esta iniciativa, que lo
hayan trasladado tan rápidamente; que sea posible y una
realidad en 2017 es gracias al trabajo que han realizado los
grupos de todo el arco parlamentario, que ha permitido que sea
tramitado con tanta urgencia, y a los grupos que dan apoyo
desde luego agradecer que hayan recogido lo que se había
consensuado con todo el sector y lo hagan realidad para este
año 2017.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam el torn d’intervencions a favor o en
contra. Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears
intervé el Sr. Carlos Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Bon dia. Moltes gràcies. Diputats, diputades; associacions
de petites i mitjanes empreses, associacions en general, resta de
públic assistent, gràcies per ser aquí.

El Sr. Tadeo ha parlat de discurs de cara a la galeria. Jo
crec que aquí estam parlant de front i de (...) el sector, que és
el que demana aquesta reforma. Pareix que el Partit Popular i
Ciutadans tenen una fórmula màgica quant al petit i mitjà
comerç segons la qual afavorint els interessos dels grans
s’afavoreix també els interessos dels petits i dels mitjans
comerciants, i no és així. En política s’ha d’elegir, no pots estar
amb uns i amb uns altres.

El Sr. Tadeo també ha parlat d’intervencionisme. Jo no
conec cosa més intervencionista que les grans superfícies que
condicionen la vida de ciutadans i ciutadanes als barris, que
condicionen la realitat del petit i mitjà comerç, i que
condicionen la realitat laboral de moltíssima gent que pateix la
seva reforma laboral, perquè, per cert, no sé si sap que del grup
cèlebre de l’IBEX 35 alguna gent deia a la Sra. Báñez que
havia anat massa enfora amb la seva reforma laboral; fins i tot
els grans empresaris, l’elit d’aquest país, deia a la Sra. Ministra
que havia anat massa enfora. Jo crec que s’ho han de fer mirar
i han de reflexionar un poc sobre això.

El que passa és que una cosa és defensar només de paraula
el petit i mitjà comerç, i una altra cosa és prendre iniciatives
valentes que el defensin de veritat, i nosaltres entenem també
que això és només un començament, i que no són totes les
reformes que hem de fer per afavorir el petit i mitjà comerç el
que es presenta avui. En tot cas crec que el que han de fer és
demanar al sector si està d’acord amb aquesta reforma o no,
perquè aquí hi havia reflexions de si era bo això de canviar la
llei una altra vegada. Jo crec que vostès parlen molt de la
Constitució, no?, i crec que s’obliden de gran part de l’article
35, que parla del dret i del deure de treballar; es queden només
amb l’obligació de treballar, i s’obliden d’una remuneració
suficient, s’obliden dels drets laborals i s’obliden d’un salari
mínim interprofessional digne. Crec que és per reflexionar, i no
han de venir aquí a defensar només de paraula quan saben
perfectament que els interessos que estan defensant són els de
les grans superfícies i de les grans empreses.

Jo crec que per a aquesta oposició aquesta llei va guiada pel
seu model de consum de territori, de grans superfícies
comercials que abusen de la política fiscal favorable. Però això
s’ha acabat, c’est fini. Malgrat la política neoliberal de l’Estat
de la qual parlàvem abans, la que provoca pobresa, desigualtat,
la que deshumanitza el comerç, la que fa els comptes amb tota
la gent fora, la que ara proposa una apujada d’impostos més,
quan el Sr. Camps aquí, cèlebre paradigma del neoliberalisme
econòmic, aquest Mío Cid de la pàtria sense impostos, no fa
més que criticar aquest govern de canvi per fer que qui més té
més pagui. Aquí som, el mur de contenció que vol contenir les
onades que vénen des del Govern de l’Estat amb les seves
polítiques antisocials de disminució de drets de treballadors i
treballadores, y contra el petit i mitjà comerç.

Tots sabem que el petit i mitjà comerç ha estat un dels
principals perjudicats d’aquesta crisi estafa provocada pels de
dalt, i en aquesta economia depredadora en què vivim els
peixos petits estan obligats a competir en igualtat de condicions
normatives amb els grans taurons; en igualtat de condicions
normatives, no igualtat de condicions reals. Pensam que
aquesta injustícia provoca que els petits hagin de multiplicar el
seu esforç diari per sobreviure, mentre els grans acumulen
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beneficis sense que ningú no sigui capaç de posar fre a la seva
voracitat, aquest escenari de normalitat competitiva que
proposen el Sr. Tadeo i el Partit Popular en què es basa la
nostra economia o en què s’ha basat la passada legislatura
també la nostra economia. 

La igualtat de condicions, Sr. Pericay, deia vostè... Jo no sé
si vostè pensa que és bo descansar, que és bo fer festa, que és
bo tenir temps lliure, perquè no es pot defensar la conciliació
laboral per una banda i després tenir tots els festius oberts,
perquè vostè defensa la total liberalització, i que qualsevol
comerç pugui obrir quan vulgui, i això no pot ser, això és
intervencionisme, això és intervenir en la vida de les persones.
El que no és intervencionisme és posar regles perquè les
condicions siguin més justes per a tota la ciutadania, i no fer
política per als de dalt, només, sinó pensar en tota la gent que
tenim a la nostra comunitat autònoma que està precaritzada,
que viu amb el poc sou que té i que pateix un sistema turístic
pervers. 

Nosaltres entenem que durant la crisi la supervivència de
moltes PIME ha estat una tasca hercúlia i molts van haver de
tirar el tancament ofegades pels deutes. Hi va haver descens de
consum i també un atac frontal del Partit Popular que emparà
descaradament la creació de noves grans superfícies
comercials. És per això que Álvaro Gijón pregunta tant per Air
Berlin o que pregunta tant pel centre comercial Fan Shopping,
perquè l’únic que els preocupa és que es puguin obrir nous
centres comercials, que hi hagi depredació del territori, que hi
hagi condicions laborals pitjors...; no els preocupa que les
condicions de la vida de la gent millorin. Són esforços realment
destinats a fer que la nostra comunitat autònoma sigui un model
a l’americana, basat en l’ús del cotxe privat per fer la compra
a les grans superfícies, generant ciutadans i ciutadanes amb
precarietat, amb jornades laborals interminables de manera que
tan sols puguin fer les seves compres en festiu.

Idò això s’ha acabat, i aquest govern i aquesta majoria
parlamentària progressista volen posar fi a aquest model, el
model en què no hi ha descans, en què no hi ha oci ni vida
familiar, en què només es pensa a treballar i consumir, aquest
model que pareix defensar el Sr. Pericay, la deshumanització de
les relacions socials, l’ésser humà convertit en una pila, que
dirien a Matrix, en un client permanent i amb deute perpetu.

Aquí s’ha parlat molt de contradiccions. Jo li recomanaria,
en lloc de llegir tant Milton Friedman, o Margaret Thatcher,
que el Sr. Antoni Camps (...) perquè li agraden molt aquests
autors, jo li recoman que llegeixi Slavoj Zizek, que diu que la
ideologia és contradictòria, perquè aquí, és el que ha dit, vénen
a defensar, suposadament, el petit i mitjà comerç, i el que estan
fent és defensar de cara a la galeria les grans superfícies. En
realitat el que passava aquí la darrera legislatura és que els
defensors de “lo nostro” eren en realitat els defensors de “lo
seu”, dels seus amics, els poderosos.

I ja els ho he dit abans. És que no és intervencionista que
una carretera que va a l’aeroport se saturi perquè s’obre un gran
centre comercial?, això no és intervenir en la vida de la gent?
Intervenir només és posar regles per posar límits al que
voldrien els poderosos? Jo crec que no, crec que això es diu
democràcia.

Es parlava també de generar ocupació. Jo em deman quina
ocupació, Sr. Tadeo: la d’aquella gent que no cobra menys de
650 euros perquè seria ilAlegal, com va dir la ministra Báñez?
Jo crec que viuen en una realitat paralAlela, aquesta realitat
paralAlela que concep la vida com una lluita a mort entre tots;
aquella realitat que diu que la gent no pagarà res per les
autopistes a Madrid, que estan en fallida, i després les rescata
per 5.000 milions d’euros, que és més que el nostre pressupost
de la nostra comunitat autònoma, sembla que els radicals del
Partit Popular, que tot ho volen expropiar i nacionalitzar, ara
s’adonen que són un poc hipòcrites. Crec que és exactament el
mateix que fan ara dient que aquesta llei no beneficia el petit i
mitjà comerç.

Mirin, per cada lloc de treball que es crea a una gran
superfície se’n perden dos al petit i mitjà comerç i, si no, poden
anar al Coll d'En Rabassa i preguntar als comerços que tant els
va ara mateix que s’ha obert una gran superfície al seu costat.

Nosaltres sabem que la inèrcia que ens arrossega cap a
aquest escenari que proposa el Partit Popular és perjudicial i el
nostre grup farà tot el que sigui a la nostra mà per generar
alternatives a aquest model, un model més basat en el territori,
un model que promogui el consum de productes d’aquí i que
ajudi els petits i mitjans comerciants.

No ens sembla tolerable que existeixin tantes facilitats per
als promotors de grans centres comercials, mentre es dificulta
la supervivència del petit i mitjà comerç, d’aquí la necessitat
d’un informe d’externalitats, al qual vostès no donen suport.
Crec que, en realitat, aquí discutim de la vida de les persones
i per això m’ha agradat quan el conseller ha parlat del dret a la
vida, perquè al final el que volem és que la gent d’aquesta
comunitat autònoma visqui millor, tengui una vida de més
qualitat, que no hagi de passar els seus festius treballant i que
no es liberalitzi absolutament tot per al benefici dels més grans.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, intervé
la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots i a totes, benvinguts
els representants sindicals i els representants del sector. Crec
que aquí avui fem una passa més de suport i foment del petit
comerç i de les petites i mitjanes empreses de Balears que és
del que es tracta, i de passada també, és una passa més
endavant en la lluita contra recentralització estatal en aquesta
cas en matèria de normativa de comerç, que, en el fons, també
va en defensa dels grans establiments comercials.

Bé, la regulació actual de comerç és la Llei 11/2014, només
poc... quinze dies després d’arribar al Govern, aquí, un 24
d’abril vàrem venir ja aquí a validar un decret llei precisament
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per posar fre, per posar fre a aquesta política de recentralització
en matèria comercial del Partit Popular i de la seva majoria
absoluta a l’Estat. Per tant, ja des del primer dia vàrem haver
de fer passes endavant, precisament per fer costat al que
defensam des d’aquesta majoria de govern d’aquesta cambra.

La Llei del 2014 del Partit Popular va derogar l’anterior
Llei de comerç del 2009, que precisament adaptava (...) per una
qüestió d’adaptar-la a la Directiva de serveis, però amb aquesta
llei que es va aprovar per majoria absoluta del PP i a la nostra
comunitat autònoma, creiem que el que s’ha constatat,
precisament, és que la implantació de les grans superfícies
comercials s’ha realitzat sense cap trava, mànega ampla, que els
dies d’obertura de festius també... vull dir, a nivell... s’han
ampliat, els horaris comercials, la declaració de zones de gran
afluència turística, també s’han ampliat sense quasi
requeriments ni limitacions i sense tenir en consideració les
demandes precisament del sector i de les petites i mitjanes
empreses.

Per tant, MÉS per Mallorca continua defensant el model de
comerç urbà de proximitat, que implica sobretot una vinculació
amb l’ús residencial, volem un comerç situat on viu la gent i,
per tant, un model que s’oposa, sense dubtes, i sense cap dubte,
a la implantació de més grans superfícies comercials, no en
tenim cap dubte i ho volem dir ben clar en aquesta cambra.

Amb aquest objectiu, i creiem, i nosaltres ens hi hem sumat,
i fruit del diàleg i consens amb el sector, amb les organitzacions
sindicals, MÉS per Mallorca s’ha afegit, amb MÉS per
Menorca, El Pi, Podemos i PSOE, i hem presentat aquesta
proposició de llei precisament per modificar aquesta llei del
Partit Popular. I jo voldria destacar, per a nosaltres hi ha cinc
aspectes fonamentals d’aquesta modificació que ens semblen
importants.

El primer, i més innovador, i nosaltres això ho volem
recalcar, és obrir una nova manera d’avaluar els impactes de les
grans superfícies i a la vegada establir condicionants per
l’atorgament de la seva llicència. Per tant, el requeriment que
abans de la seva autorització hi hagi un informe favorable dels
ajuntaments i dels consells insulars competents, relatiu a la
incidència d’aquesta implantació d’un gran establiment en les
infraestructures públiques ens sembla molt important i una fita
important que s’aconseguirà avui en aquesta cambra, quan
s’aprovi aquesta llei. Fins ara, els impactes de la majoria de
casos... els impactes que han generat aquestes grans superfícies
en la majoria de casos han generat costs a les administracions
públiques; han generat costs que van a càrrec de tots i totes els
que vivim en aquestes illes, en matèria de transport, en matèria
de carreteres, de residus o servei de subministrament, ja és ben
hora que aquesta situació es reverteixi i que demanam una
resposta clara per defensar els interessos de la col·lectivitat per
sobre dels interessos privats.

Un altre punt important que creiem que és la modificació
d’aquesta llei és la referència al màxim d’obertura de
diumenges i altres festius, que passa de 16 a 10, no m’hi
estendré perquè crec que els que m’han passat davant ho han
defensat i precisament ho han defensat molt bé i jo crec que
s’ha explicat molt bé quina és la seva necessitat i quin és el seu
objectiu.

El tercer que nosaltres també creiem que és important, bé,
que s’inclou la llibertat d’horaris comercials als establiments de
l’entorn immediat de mercats i mercadets de venda ambulant,
autoritzats ja pels ajuntaments abans de l’entrada en vigor,
perquè creiem que és una pràctica habitual i que creiem que
també afavoreix aquest petit comerç en un radi de 300 metres,
crec que és una bona mesura.

El quart aspecte que volem destacar i de forma general és
que s’excloguin els polígons industrials, nosaltres pensam
diferent del representant del Partit Popular, creiem que és una
bona mesura excloure de forma general, incloure polígons
industrials dins les zones de gran afluència turística, creiem que
no és el sentit de tenir els nostres polígons... s’ha desvirtuat el
sentit dels polígons industrials a les nostres illes. Si volíem fer
polígons de grans superfícies d’establiments comercials, doncs
hauríem de fer polígons de grans establiments comercials i
decidir entre tots la nostra planificació urbanística, però no els
hauríem de dir polígons industrials, els hauríem de dir una altra
cosa. Per tant, a nosaltres sí que ens sembla bé i la defensam
aquesta mesura i creiem que, precisament, és una bona mesura
a implantar.

Bé, la cinquena passa, que és de major participació des de
la Comissió interinsular assessora de comerç, la de conèixer les
propostes de les zones, que abans de prendre una resolució es
coneguin quines són les propostes de declaració de zones de
gran afluència turística, també ens sembla positiva com a
mesura de participació i d’arribar a un acord entre tots els
sectors implicats.

Per tant, nosaltres, des de MÉS per Mallorca, ens hem
afegit al rebuig de les esmenes que ha fet el Partit Popular i que
ha fet Ciudadanos, precisament perquè anaven encaminades a
suprimir aquestes mesures d’exercir, d’exigir aquest informe
favorable amb les condicions que es defensaven a la llei, i que
nosaltres expressament trobam una mesura innovadora i
necessària que proposa aquesta llei, que també anava en el
sentit de suprimir l’article que redueix aquests dies festius, per
tant nosaltres també ens hem oposat a totes aquestes esmenes
que han defensat Ciudadanos i el Partit Popular.

Per tant, el que jo no veig és que cap d’aquestes esmenes
hagin proposat cap mesura alternativa de suport al petit comerç.
Aquí s’han omplert la boca de dir-nos que estaven d’acord amb
fer mesures de petit comerç, però aquí la realitat és que en
aquest tràmit parlamentari, ni en aquesta cambra, ni avui aquí
vostès no han posat damunt la taula cap mesura de suport
alternativa a les mesures que s’inclouen avui en aquesta llei.
Per tant, només és comèdia que fan, diuen que donen suport al
petit comerç, però realment no fan cap proposta de mesura
concreta. I nosaltres això creiem que... ja estam acostumats a
aquesta manera de fer.

MÉS per Mallorca continua defensant aquest model
alternatiu, per tant, al Partit Popular i a Ciudadanos, no volem
una desertització comercial dels nostres barris, de la nostra
ciutat, dels nostres pobles, no volem engreixar només les grans
empreses i no volem només un model basat en el consum dins
els grans centres comercials.
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En conclusió, creiem que aquestes mesures van
encaminades cap al que defensa MÉS per Mallorca, de suport
al petit comerç, com a element dinamitzador dels nostres barris,
dels nostre pobles, de la nostra cultura com a poble i, a la
vegada, establim mesures de fre a la implantació indiscriminada
de grans establiments comercials que s’han autoritzat sense
condicionants que protegeixin els interessos de la col·lectivitat.

En definitiva, continuam tractant de defensar posar fre a la
mesura d’aquests grans superfícies i consideram també que si
vostès voten avui aquí en contra d’aquesta (...) quedarà ben
retratats de quin model vostès defensen, perquè és vera que
s’ha aprovat aquí a la taula, que aquesta modificació tal vegada
no dóna resposta a tots els reptes que ha fet el petit comerç, està
clar, però ho han fet amb un discurs totalment incoherent,
totalment buit de mesures alternatives i buit realment de
respostes clares. Nosaltres sí creiem que encara hi ha molta
cosa a fer, que hi ha moltes mesures que s’han de prendre i
moltes mesures que s’hi han d’afegir, és clar que sí, però sí
creiem que és una resposta molt contraposada a les mesures que
fins ara ha promogut el Partit Popular, que ha estat la llibertat
d’horaris i la posició durant quatre anys seguits de fer plans
d’equipaments, plans territorials d’equipaments comercials,
això han estat els fets que han destacat al Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS intervé el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
també saludam els representants del sector comercial aquí
presents i els donam la benvinguda.

Per al nostre grup parlamentari, per a El Pi és una
satisfacció que es produeixi aquest debat per a la previsible
aprovació d’aquesta modificació de la llei de comerç, i és una
satisfacció perquè nosaltres ens hem implicat des del primer dia
perquè això fos possible. La primera iniciativa parlamentària
que vàrem presentar aquesta legislatura anava dirigida que es
modificàs la Llei de comerç i, entre d’altres aspectes, que es
reduïssin els dies d’obertura de les grans superfícies comercials
en diumenges i festius.

I de fet, vàrem contribuir, vàrem posar el nostre granet
d’arena perquè aquesta llei s’aprovi el 2016 i tengui vigència
el 2017, ja que vàrem presentar una proposició de llei de
reducció d’aquests diumenges i festius i això va provocar,
pensam humilment, que va ajudar que s’acceleràs el procés i,
per tant, que es produís el consens dins la comissió de comerç
i que tots els grups parlamentaris que han signat aquesta
proposició de llei fessin les feines adients perquè això
s’aprovàs, ja dic, aquest 2016 i tengués efectes el 2017.

Bé, nosaltres, no m’estendré molt, és evident que defensam
el petit i mitjà comerç i és evident que defensam el petit i mitjà

comerç per un tema clarament de territori, d’ordenació
urbanística, perquè pensam que la vida sobretot s’ha de produir
i hem d’omplir de vida els centres de les nostres ciutats i dels
nostres pobles, per un tema econòmic, perquè efectivament
dóna més feina i crea més riquesa i la distribueix millor el petit
i mitjà comerç que les grans superfícies comercials, i per un
tema també ambiental, ja que és evident que no genera una
pressió sobre les infraestructures tan grossa el petit i mitjà
comerç com les grans superfícies comercials, en això no entraré
a l’anàlisi perquè crec que els portaveus que m’han precedit en
l’ús de la paraula ja hi han fet referència abastament.

Diu el Partit Popular, són les mesures adequades? I parla,
li ha dit al conseller que té incontinència verbal, i ha dit... o
excés verbal, és igual, jo he entès incontinència verbal, és igual,
excés verbal,...

(Remor de veus i algunes rialles)

... i ha parlat de Sud-Amèrica, que és diguem un argument
reiteratiu quan vostès s’enfronten a l’esquerra; és clar, i jo els
he de dir les coses com són, vostès moltes vegades critiquen
determinats partits polítics per tenir una postura a un territori o
a una comunitat autònoma i tenir una altra postura a una altra
comunitat autònoma, i vostès deuen saber que a Galícia, que no
sé si és Sud-Amèrica o no és Sud-Amèrica, però a Galícia 10
dies d’obertura; a Castella i Lleó, que no sé si és Sud-Amèrica
i no sé si està governada per Chávez o per Fidel Castro, 10 dies
d’obertura en diumenge i festiu, això els hauria de dur un poc
a reflexionar i a moderar determinats arguments que utilitzen,
perquè realment diu molt poc si el Sr. Núñez Feijóo, que molts
diuen que serà el futur líder estatal del seu partit, ha establert
els 10 dies, no sé si és que s’ha convertit al comunisme o no sé
què passa aquí, però alguna cosa no acaba d’encaixar en aquest
discurs.

I també ens diuen, els consumidors; és que els consumidors
donen suport, l’Associació de Consumidors dóna suport a
aquesta modificació de la llei. I ja li he dit en el debat de presa
en consideració i en el debat en comissió que el que no volen
els consumidors, segurs que no volen, el que no convé als
consumidors, segur que no els convé, és l’oligopoli de les grans
superfícies, és el domini total del mercat per part de dos o tres
o quatre operadors, això és el que segur no acabarà beneficiant
els consumidors, el contrari, a la llarga els serà perjudicial. Per
tant, la política activa de defensa del petit i mitjà comerç, del
teixit productiu de les Illes Balears tan tradicional crec que és
imprescindible, i això es fa amb fets, no amb paraules, perquè
clar, si només ens quedam amb discursos buits que no acaben
de tenir cap conseqüència, evidentment això no serveix per a
res.

I aquí, en part, el debat, Sr. Tadeo, vostè no ho vol veure,
vostè ens ha fet una exposició de macroxifres per a no entrar,
perquè és un debat incòmode, ja ho entenc que és un debat
incòmode, però és que el debat és aquest, el debat és si apostam
pel comerç de proximitat o apostam per l’altre model de les
grans superfícies, aquest és el debat, una part del debat. I
evidentment, el debat és si afavorim els grossos, que és el que
vostès varen fer la legislatura passada, que és el que vostès
varen fer la legislatura passada, amb les conseqüències que tots
coneixem, o si apostam pel petit i mitjà comerç.
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Aquesta modificació ho arreglarà tot? No. Arreglarà tot els
problemes del comerç? No. Arreglarà tots els problemes del
petit i mitjà comerç? No, però va en la bona direcció, va en la
direcció que vol el sector, va en la direcció que les comunitats
governades pel Partit Popular també defensen, alguna cosa no
deu estar tan malament d’aquesta iniciativa quan té tants de
suports i té tants d’elements que l’empenyen que sigui una
realitat.

Per tant, poc a poc, com ha dit el conseller, amb el marge de
maniobra que tenim, a nosaltres ens agradaria que el Govern
central no hagués erosionat de la manera com ha erosionat la
competència autonòmica en comerç. I ens agradaria que no
només en el sector comercial fos l’únic sector en què s’aplica
d’una manera tan expansiva això que s’anomena la Directiva de
serveis, perquè clar, en el comerç Directiva de serveis al
màxim, però als hotelers, intercanvi de places, amb governs del
Partit Popular i amb governs d’esquerres; que nosaltres estam
d’acord amb l’intercanvi de places, el que passa és que clar,
aquí molta llibertat i molta Directiva de serveis per al petit
comerç, però per als hotelers... aquests van a invertir a Sud-
Amèrica, van a invertir a Cancun, van a invertir, és clar a
aquests els hem de protegir.

Bé, idò, nosaltres pensam que hem de protegir tots els
sectors empresarials de les Illes Balears. I a nosaltres ens
sembla molt bé també protegir els hotelers, però també ens
sembla molt bé protegir el petit i mitjà comerç.

Evidentment, i al final gairebé no hem parlat del contingut
real de la iniciativa, perquè el contingut real per a nosaltres té
tres fites cabdals: la primera, evidentment, és la reducció dels
diumenges i festius dins el marc, ja dic, restringit que ens dóna
la normativa estatal. El segon és que en els polígons industrials,
i això és un debat que vàrem tenir en comissió, vostè diu és que
a Menorca les grans superfícies són als polígons industrials,
nosaltres no diem que no s’hagin de situar, per centrar el debat,
no diem, això no ens toca a nosaltres a la llei, dir si s’han de
situar o no en els polígons, nosaltres diem, el que diu la
modificació de la llei és que els polígons no són, en principi,
zona de gran afluència turística, no és la zona on normalment
van els turistes a passejar, però és que això a mi és que em
sembla d’un sentit comú i d’una obvietat que no fa falta
esplaiar-se molt amb la justificació. Però és que, a més, li vaig
dir en comissió i li torn a reiterar, la norma és flexible en aquest
aspecte i per tant permet excepcions al principi general; el
principi general és que els polígons industrials no són zones de
gran afluència turística, però l’ajuntament, motivadament, pot
aconseguir que un determinat polígon per unes circumstàncies
ics, les que siguin, econòmiques, geogràfiques, de proximitat a
zones hoteleres, les que siguin, ja ho justificarà, pot estar dins
zona de gran afluència turística.

Per tant, per a nosaltres és bo que la norma tengui
flexibilitat i tengui capacitat d’adaptació a realitats diferents,
vostè reclama la realitat de Menorca, idò és que la llei li permet
tenir aquesta flexibilitat i també adaptar-se a Menorca i a les
seves peculiaritats.

Finalment, la llei per a nosaltres té una tercera fita que és el
tema del procediment de l’autorització autonòmica, s’ha dit
aquí i la transacció en les esmenes del Partit Popular no ha estat

possible perquè nosaltres volem que efectivament hi hagi un
control sobre les incidències als serveis que tendran les grans
superfícies comercials... les de la normativa autonòmica, Sr.
Pericay, amb els metres de la normativa autonòmica, no amb
els metres que vostè estableix aquí, que són diferents, perquè,
clar, estam tractant aquesta realitat i vostès fan referència a la
normativa estatal, que ja li deim nosaltres que la rebutjam i que
ens sembla absolutament erosionadora del nostre marc
competencial i que si poguéssim evidentment voldríem que
canviàs absolutament, perquè al final és l’Estat, és el Partit
Popular el que ha impulsat aquesta política molt contrària al
petit i mitjà comerç amb unes conseqüències molt conegudes i
molt negatives per a aquest teixit productiu.

Per tant, benvinguda sigui la modificació i volem continuar
esperonant el comerç en la seva lluita per als seus drets i per un
equilibri entre el comerç de proximitat i el comerç d’atracció.

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
representants del sector, benvinguts. Començaré parlant de
l’intervencionisme, ja que s’hi ha fet tanta referència i és un
dels leitmotiv de l’oposició per oposar-se a aquesta normativa.

Jo sincerament penso que... a veure, des del punt de vista
conceptual tan intervencionista és limitar l’obertura a setze dies
com limitar-ho a deu, són diferents nivells d’intervencionisme,
i a mi, Sr. Tadeo i també Sr. Pericay, em sembla ja un discurs
una mica ingenu titllar les polítiques que fem en aquesta
cambra d’intervencionistes, perquè sí, efectivament, aquí venim
a fer lleis, a fer normes per regular, ordenar el funcionament de
la societat i, per tant, intervenir en aquelles coses que creiem
que s’han de corregir.

Jo crec que vostès amb aquest discurs el que fan és
disfressar sota un capa d’un discurs abstracte d’una idea
positiva, que és el de no intervenir i no immiscir-se en les
qüestions dels particulars, vostès el que intenten és disfressar
uns interessos particulars que aquí ja s’han dit, la defensa d’uns
interessos particulars molt legítims -molt legítims-, perquè
evidentment aquí tots representem els interessos de les persones
que ens voten, però uns interessos particulars al cap i a la fi i
que, per tant, per molt legítims que siguin nosaltres també
tenim dret a oposar-nos-hi.

Vostès, i això va tant per al PP com per a Ciutadans, quan
volen són molt intervencionistes, hi ha àmbits on vostès són
molt intervencionistes, per exemple en l’àmbit educatiu, no
deixen gaire bé cap marge de maniobra, eh?, els agradaria que
no hi hagués ni autonomia de centre, en el cas de Ciutadans, ni
autonomia política, que tot es definís des de Madrid, com ha de
ser el sistema educatiu, però després també són molt
intervencionistes, per exemple, a l’hora de limitar que els
ciutadans puguin generar la seva pròpia energia, aquí també
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intervenen perquè no els interessa això, per defensar els
interessos de les companyies elèctriques, també són
intervencionistes, per rescatar bancs i rescatar autopistes, també
són intervencionistes. Per tant, torno a la idea original, per a
vostès el discurs aquest de l’intervencionisme és totalment
interessat i no el veig associat a una idea global.

També ha fet referència als països sud-americans, ja li ho
han replicat, escolti, no cal anar als països sud-americans per
parlar d’intervencionisme, el nostre model pot ser Suècia, pot
ser Benelux, pot ser França o pot ser Itàlia. Vostè sap a quina
hora tanquen les botigues a França o a Itàlia?, a les sis o les set
de la tarda està tot tancat, em sembla que no es pot dir que això
no sigui intervencionisme i evidentment està molt lluny
d’Amèrica del Sud.

Perquè el que passa, Sr. Tadeo, Sr. Pericay, és que la
realitat és complexa, tenim molts de sectors i especialment en
la nostra comunitat, molts de sectors, molt d’interessos, el
comerç, el turisme, els consumidors; i això s’ha de gestionar i
s’ha de trobar un equilibri, hem de trobar un equilibri entre les
diferents expectatives que, com deia, totes són legítimes.

Jo crec, i anant al moll de l’os, que aquest projecte de llei
precisament inclou bàsicament, a grans trets, tres mesures molt
assenyades, que van dirigides que siguem més rigorosos i més
exhaustius en la fixació d’aquest equilibri i en les diferents
expectatives que hi ha davant el fet comercial, i les repassaré
molt ràpidament perquè ja els que m’han precedit ja ho han fet
de forma més prolixa.

Un informe sobre infraestructures, escolti, tots hem vist el
desastre que s’ha produït als afores de Palma aquests mesos,
aleshores... el que no podem fer com a responsables polítics és
quedar-nos impassibles davant una cosa que vèiem que no
funcionava, llavors demanem una cosa totalment raonable que
és que quan hi hagi un gran establiment comercial que pot
incidir en els fluxos de mobilitat, simplement que això es tingui
en compte i es demani un informe. Jo també estic en contra de
la burocràcia, però també estic en contra que hi hagi uns
embossos que dificultin la mobilitat dels ciutadans. Per tant, em
sembla totalment raonable. 

Respecte de la disminució dels festius d’obertura. Ja n’he
parlat des del punt de vista abstracte en la meva primera
intervenció, però a part... a veure, açò també ho hem de posar
al seu context perquè... a veure la incidència que realment pot
tenir aquesta normativa s’ha de posar al seu context i el seu
context, quin és?, home, doncs que la mateixa llei preveu unes
excepcions, preveu unes excepcions per a les zones de gran
afluència turística, és a dir, aquesta disminució de dies festius
d’obertura no afecta les zones de gran afluència turística, la
qual cosa si no les delimitem bé pot convertir-se en una drecera
per eludir el que persegueix la norma, que és precisament
protegir el petit comerç, que aquí vindrà el tercer element que
és el de la limitació o delimitació de les zones de gran afluència
turística.

Deia que ho hem de posar al seu context i el seu context és
que els locals de menys de 300 m2 també estan exclosos
d’aquesta limitació i l’única limitació que tenen és la general
d’una obertura màxima de 90 hores setmanals tal com estableix

l’article 17 de la llei. Per tant, el consumidor té els seus drets
perfectament protegits, fins i tot els diré que des del punt de
vista de la meva força política, massa, perquè 90 hores
d’obertura... bé, com que hem de conjuminar tants d’interessos
ho podem trobar raonable, però per al nostre gust massa,
perquè ja hem parlat i s’ha parlat de tot el que comporta a
nivell de conciliació de la vida laboral, de qualitat del treball
que els locals comercials estiguin oberts tantes hores. Però bé,
tornant al que deia, els locals de menys de 300 m2 poden estar
oberts tots els festius que vulguin, si són de menys -deia- de
300 m2. Per tant, el comerç de proximitat, el súper de barri, per
què?, perquè la gent que sobretot compra l’alimentació, Sr.
Tadeo, perquè vostè..., és clar, parla de la compra per internet,
però hi ha... és a dir, la compra bàsica que és la compra de
l’alimentació en locals de menys de 300 m2, el súper de barri,
pot estar obert 90 hores setmanals i no li afecta la limitació dels
festius. I després també els mercadets en un radi de 300 metres,
per tant, això fins i tot s’ha ampliat.

És a dir que aquesta limitació dels dies d’obertura s’ha de
posar al seu context perquè el que feim precisament és intentar
donar resposta -com deia- a les diferents expectatives que hi ha
i, per tant, si hem d’atendre el turisme evidentment haurem
d’establir un règim que faci possible que els turistes puguin
comprar, però això com deia no pot ser una drecera per eludir
la finalitat de la norma.

I aquí faig al tercer i últim punt, la delimitació de les zones
de gran afluència turística. Aquí, d’una banda, s’exceptuen els
polígons industrials, com molt deia el Sr. Melià, excepte en
casos justificats pels ajuntaments, això en comissió ja en vàrem
parlar i per tant ara no m’hi allargaré, a no ser que vostès en la
segona ronda hi vulguin fer èmfasi, i després la delimitació
exhaustiva de les zones que són patrimoni històric..., perdó,
patrimoni de la humanitat o béns immobles d’interès cultural,
és a dir, es tracta d’atendre realment les necessitats associades
a aquests enclavaments i que això no sigui -com deia- una
drecera per eludir la norma.

De fet, i aquí torno des de l’òptica de la nostra força
política, això ja ho vaig dir quan vàrem fer el debat de presa en
consideració, creim que hagués estat molt millor que els
ajuntaments tornessin demanar la delimitació de les seves zones
de gran afluència turística perquè ens trobem amb un cas que
jo ja el vaig posar aquí sobre la taula, és clar a Menorca gairebé
tota l’illa, és a dir, des del 15 de març fins al 30 d’octubre tota
l’illa és zona de gran afluència turística, la qual cosa em sembla
un abús d’aquesta figura perquè realment això no és així i, a
més, la meitat de l’illa durant tot l’any, durant tot l’any és zona
de gran afluència turística. Per tant, espero que els municipis...
que també, afortunadament, han canviat de color polític
continuïn la feina que avui començam i realment facin ús de la
figura de la zona de gran afluència política pel que ha de servir,
que és per donar cobertura a les necessitats de consum del
turisme i no per permetre que els locals comercials en general
estiguin oberts més temps del que tocaria per totes les qüestions
d’equilibri de les quals hem estat parlant i que són els motius
pels quals estam a favor d’aquesta normativa.

Primer, afavorir una autèntica competència perquè, és clar,
en nom de la competència es propugna el laisser faire, laisser
passer, la qual cosa afavoreix els grans i perjudica els petits.
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Nosaltres el que volem és equilibrar aquest desequilibri, valgui
la redundància, perquè realment es pugui produir una autèntica
competència. També s’ha dit, ho ha comentat el conseller,
perquè el petit comerç dóna lloc a millor ocupació i més
estable, després també perquè volem dinamitzar els centres
comercials, no volem que les ciutats quedin mortes i després
també perquè estam a favor de la conciliació de la vida laboral
i personal, i hi he passat molt per sobre perquè altres portaveus
ja hi han fet referència. 

Ens ha dit el Sr. Tadeo que no sabem si això funcionarà, bé,
escolti’m, a mi se m’ha acudit una... diu, tots ho volem, tots,
tots volem que el petit comerç funcioni. Home, escolti, a mi
m’ha vengut al cap una dita castellana que és aquella d'obras
son amores y no buenas razones, doncs si tots ho volem, posem
mans a l’obra. El que no podem fer és anar fent discursos que
tot ho volem, tot ho volem, que hi ha altres mesures, home!,
posi-les sobre la taula, la Sra. Joana Aina Campomar ja li ho ha
dit. Nosaltres hem vist que vostès l’únic que han fet ha estat
presentar esmenes per anar en contra de les mesures que
nosaltres proposàvem, però que jo sàpiga no han aportat noves
mesures per aconseguir això que segons sembla tots volem, que
és afavorir el petit comerç.

No tornem a l’economia, no posem barreres al camp, com
li deia, això és un discurs... abstracte, genèric, basat en aquesta
aparent neutralitat que, com li deia, només afavoreix al més
fort, i per aquest motiu nosaltres votarem en contra de les seves
esmenes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Bel Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Benvingudes, en primer lloc, les
patronals del petit i mitjà comerç i els agents sindicals que ens
acompanyen avui en aquest debat tan important per a
l’economia de les nostres illes i, per suposat, també per a ells
i per a tots nosaltres, no?

També vull excusar en aquests moments la presència del
conseller Negueruela perquè per motius de feina ha hagut
d’agafar un avió i ha hagut d’anar a Madrid i per això no ens ha
pogut acompanyar tot el temps d’aquest debat, cosa que hauria
volgut ell.

Començ així la meva intervenció: avui amb aquest debat,
votació i aprovació de la proposició de llei de modificació de
la Llei de comerç, farem una passa important per potenciar el
petit i mitjà comerç, diversificar i fer sostenible el nostre model
econòmic i fer-lo més respectuós i adequat al nostre territori.
Nosaltres pensam que sí és una passa molt important, Sr.
Tadeo, aquesta llei que avui modificam. 

A més, complim així amb un doble compromís, el del nostre
partit, ja que el dúiem en el nostre programa electoral, i també
el compromís d’aquest govern subscrit en els acords pel canvi.
Amb aquesta modificació de la Llei de comerç volem recuperar
l’equilibri perdut entre dos models de comerç: el de les grans
superfícies comercials i el del petit i mitjà comerç. 

L’anterior legislatura del Partit Popular es va caracteritzar
per afavorir de forma clara les grans superfícies, amb el
conseqüent perjudici per al comerç tradicional, el petit i mitjà.
En paraules del mateix sector en l’anterior legislatura es va
facilitar l’obertura de centenars i centenars de metres quadrats
de grans superfícies comercials, la qual cosa va dur pèrdues de
llocs de feina estables que varen ser substituïts per feina
temporal amb l’aplicació de la reforma laboral del Sr. Rajoy;
impacte negatiu sobre el territori amb colAlapse en algunes
xarxes viàries, com he vist aquests dies, que han implicat
molèsties per als residents i consumidors i per això ajuntaments
i consells ara es veuen obligats a fer despeses importants per
arreglar-ho, i a més, i molt important, una incidència negativa
sobre el petit i mitjà comerç.

És un compromís electoral del Partit Socialista aconseguir
l’equilibri entre aquests dos models de comerç, equilibri
complex i fràgil, en som conscients, perquè aquests dos models
tenen moltes implicacions, incideixen sobre molts aspectes, tant
socials com econòmics i territorials. La realitat, complexa, és
que tenim un consumidor cada dia més exigent, amb hàbits de
vida molt dispars i canviants i que no podem oblidar té una
botiga oberta 24 hores, 365 dies l’any. Tenim un consumidor
resident i també el consumidor turista, amb necessitats molt
distintes. Satisfer aquestes necessitats i pretensions de tots és
també un objectiu d’aquest govern, però sense convertir
aquestes illes en una macro botiga oberta les 24 hores del dia. 

En aquesta qüestió també hi ha els treballadors de comerç,
part essencial d’aquest comerç proper, especialitzat i
professional que volem. Per això, els seus drets laborals,
l’ocupació estable i la conciliació són també elements a tenir
ben presents a l’hora de legislar sobre comerç. 

Com també ho és el territori, que amb la seva fragilitat
difícilment per admetre i suportar un model de comerç propi de
països grans, de grans extensions, amb un sistema de vida
diferent al nostre, una distribució de la població que res no té
a veure amb la nostra, quatre illes diferents, població
majoritàriament concentrada als pobles i ciutats, un clima suau,
un estil de vida mediterrani al carrer. 

El nostre partit defensa el comerç de proximitat encaixat
dins la trama urbana dels pobles i les ciutats, especialitzat i
dimensionat al nostre territori, que respongui a les necessitats
dels consumidors i que vetlli també pels drets dels treballadors. 

Aquí tenim dos models de comerç que han de coexistir en
equilibri perquè és possible i, a més, és absolutament necessari.
Dos models compatibles, fins i tot complementaris, si hi ha
equilibri, si es mantenen equilibrats. Equilibri que en l’anterior
legislatura el Partit Popular va decantar a favor de les grans
superfícies comercials. 
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És per això tan important aquesta modificació de la Llei de
comerç que sis grups d’aquesta cambra hem presentat i que
avui debatem i votarem. Amb aquesta proposició de llei el que
volem els sis grups que l’hem presentada és recuperar aquest
equilibri. 

Al debat de la presa en consideració vaig explicar, i també
ho varen fer molt bé els portaveus i també ho han fet avui
alguns que m’han precedit en l’ús de la paraula, les
modificacions que proposàvem, no les tornaré a exposar,
únicament faré esment, també ràpid,  als tres temes claus que
són per aquesta modificació: passar de setze dies d’obertura
comercial a deu; l’altra modificació implica un major grau
d’exigència per a nous projectes de grans centres comercials i
les seves ampliacions en allò que fa referència a les
externalitats negatives que puguin produir i sobretot amb
l'esmena d'aquestes abans que es produeixin, com ara ha passat;
i també l’altra qüestió important és la modificació de les zones
de gran afluència turística en el sentit d’excloure els polígons
industrials, que tenen poca justificació objectiva que sigui així,
així com també delimitar les altres zones d’afluència turística
a la part del terme municipal on està situat aquest bé d’interès
cultural o patrimoni de la humanitat.

Vull remarcar, ho ha fet també el conseller i jo crec que és
una qüestió molt important, que aquesta proposició de llei té un
alt consens del sector comercial, dels consumidors i dels agents
socials. De fet, és la seva proposta, senyors del Partit Popular.
A la Comissió Interinsular de Comerç, on hi ha tot el sector
representat -el públic, l’empresarial, els agents socials, els
consumidors-, es varen debatre aquestes modificacions i s’han
recollides totes elles en el text que proposam avui aquí,  i es va
aconseguir un alt grau de consens. Únicament la Patronal de
grans superfícies comercials no hi va donar suport, però
destacam en canvi que va comptar amb el suport dels
representants sindicals, que en canvi sí s’havien oposat als setze
dies de festius oberts. 

Pel que fa a les esmenes que s’han presentat, han estat vuit,
cinc del Partit Popular i tres de Ciutadans, majoritàriament són
de supressió en el sentit de tornar a la proposta de la llei que ja
teníem, o sigui mantenir els setze dies festius oberts. Per a
nosaltres situar-nos en el mínim, segons la llei estatal de dies
festius, és essencial i per això no són acceptades aquestes
esmenes.

També hi ha hagut modificacions de supressió pel que fa
referència a les zones GAT, tant les del Partit Popular com
també les de Ciutadans, no les acceptarem, entenem que per
una part es respecten les que ja existeixen, però no té cap sentit
que els polígons industrials es vegin beneficiats de les
condicions que suposen aquestes zones pensades per potenciar
el petit comerç de les zones turístiques i mitjà comerç. 

La que fa referència també ..., la 16188 de supressió tampoc
no s’acceptarà ja que pensam que la delimitació a la zona GAT
amb relació al BIC, la figura patrimonial o patrimoni de la
humanitat, és molt més adient que una delimitació àmplia i
sense relació.

Únicament les esmenes del Partit Popular i de Ciutadans
que fan referència a aquests informes necessaris per a les noves

autoritzacions comercials han proposat una redacció
alternativa, però tampoc no estan acceptades, tot i que hem fet
un esforç important de transacció. Entenem que les externalitats
negatives no poden causar..., que poden causar -perdonau- els
nous establiments o les ampliacions, no sols afecten la mobilitat
i el previsible impacte negatiu sobre la xarxa viària, també es
pot veure afectada la resta d’infraestructures públiques i de
serveis públics, i per això no les acceptarem. 

El que sí que volem és garantir els serveis públics als
residents i que l’obertura d’un nou centre comercial estigui
dimensionada en el territori, no suposi molèsties per als
ciutadans i despeses per a l’ajuntament i el consell respectius,
obligats a fer obres per garantir els serveis bàsics de mobilitat.

Tampoc no acceptam o no hem acceptat les esmenes de
Ciutadans que proposen tornar o anar a aquests 2.500 m2 per a
una gran superfície. Aquí la nostra llei de comerç ja reconeix
els 700 a Mallorca, 400 a Menorca i a Eivissa i 300 a
Formentera; són realitats distintes que res no tenen a veure amb
la península, i aquesta dimensió pressuposadament és molt més
adient que no la que hi ha a la resta de l’Estat espanyol.

Entenem d’aquestes esmenes, sobretot les que ha fet el
Partit Popular, que la seva proposta i el seu suport al petit i
mitjà comerç és no fer res i seguir igual. Nosaltres entenem que
no és així, nosaltres entenem que hi ha molta feina a fer;
aquesta, efectivament, és una passa important, una passa
importantíssima, però segur que en faran falta més, és a dir,
entenem que és necessari que el comerç respongui a aquestes
necessitats dels consumidors que fan imprescindible -ells ho
saben perfectament- aquesta constant modernització i
adequació del comerç a les exigències del mercat, exigències
que passen per l’atenció personalitzada i professional, per
l’especialització, per la diferenciació, per oferir una gamma de
productes exclusius d’aquesta terra als milions de visitants que
cada any acollim, i aprofitar, això sí, les noves tecnologies per
fer-los arribar els nostres productes tot l’any, i per suposat que
també ho puguem aprofitar els residents.

Animam el Govern a continuar fent feina en aquest sentit,
que va per bon camí, el Govern va per bon camí, va de la mà de
les patronals i dels sindicats, i entenem que aquest és el camí
adient. El Grup Socialista ha subscrit aquesta proposició de llei
amb el convenciment ferm que les modificacions que proposam
reforçaran el nostre teixit comercial i per tant seran
beneficioses per a aquest sector econòmic i també per a tots els
ciutadans d’aquestes illes.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Santiago Tadeo, del
Grup Parlamentari Popular.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
faré la intervenció des d’aquí perquè crec que el debat, amb les
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dues intervencions que he fet, està substanciat per la nostra
part, les distintes postures dels distints grups parlamentaris que
hi ha. Crec que aquí dintre feim un debat, conjuntament amb les
patronals, que el carrer i el consumidor també en tenen un altre,
crec que açò és una realitat, i a partir d’aquí crec que el temps
posa les coses al seu lloc, i veurem quina és l’evolució.

Per tant crec el debat substanciat, crec que el posicionament
del Partit Popular ha quedat bastant clar, i tornam a saludar el
sector del comerç, del petit comerç, que ha vingut avui aquí a
escoltar aquest debat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup Parlamentari
Mixt Ciudadanos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, bé,
més que reiterar arguments el que intentaré és desmentir coses
que se m’han atribuït i que no he dit, i també determinats
comentaris que he sentit.

Nosaltres evidentment estam a favor de la petita i la mitjana
empresa. Entre altres coses en aquest moment tenim una llei
d’autònoms al Congrés de Madrid que una de les coses que
pretén justament és afavorir en gran part les petites i mitjanes
empreses amb mesures que són d’exempció fiscal, de tarifes
planes, justament, durant un any per poder afavorir també la
creació de petits negocis, etc., tota una sèrie de mesures que
van en aquest sentit. A això em referia abans també quan deia
que hi havia moltes maneres d’ajudar la petita i mitjana
empresa que no estaven o no formaven part d’aquest debat.

Quan defensam l’obertura en diumenge evidentment no
estam prescrivint l’obertura en diumenge, estam defensant
l’obertura en diumenge; és a dir, no obligam ningú. Per tant el
que s’ha de fer és... evidentment. Quan vostè em diu que... això
pressuposa -i m’estic referint al Sr. Saura- la deshumanització
de les relacions socials, miri, el que deshumanitza les relacions
socials és bàsicament la xarxa i en gran part també les xarxes
socials i internet en general, i el comerç electrònic; això sí que
deshumanitza, no pas, evidentment, que nosaltres puguem
d’alguna manera estar defensant una major llibertat en els usos
pel que fa al comerç i sobretot als horaris, que era el que entenc
a què es referia.

El Sr. Melià fa un moment em parlava de la normativa
estatal. En som conscient, l’únic que dic jo és que no és el
mateix unes mesures que s’hagin de prendre, diguem, per una
gran superfície de 2.500 m2, que per una gran superfície,
imaginam, de 700, és a dir, que hi hauria d’haver aquí una
gradació, que és el que d’alguna manera pretenem amb la
nostra esmena.

El Sr. Castells, bé, primer de tot, jo no he utilitzat la paraula
“intervencionisme”, que recordi, l’ha utilitzada el senyor
diputat del Partit Popular. Una altra cosa és que es pugui
entendre que estava en el context. Miri, interessos particulars,

jo no en tinc cap ni un, ni en defens cap. Si el tengués li ho
diria, si el tengués li ho diria, però no defens cap interès
particular més enllà dels interessos que poden tenir els
ciutadans; per això sí que són particulars en tant que hi ha molts
de ciutadans i cadascú probablement té uns interessos diversos,
com és natural.

En parlar de l’intervencionisme m’adjudica -no sé per què,
per ventura perquè li ha convengut agafar tot aquest banc com
una sola unitat, cosa que fa més d’una vegada, no és el primer
pic que ho fa; no vostè, molts altres diputats- que jo som
partidari de rescatar bancs, de rescatar autopistes, de rescat
educatiu, fins i tot ha dit. Miri, re de re, cap d’aquestes coses.
Nosaltres som partidaris de l’autonomia de centres, ja que em
du al terreny educatiu, però també de la rendició de comptes
quan hi ha autonomia de centres, que és del que vostès no
pareix que siguin tan partidaris, i això és el que els retrec; però,
vaja, partidari de l’autonomia, tota, cap problema ni un.

En tot cas, resumint i tornant al que ha estat, diguem, aquest
debat, insistesc en el que he dit al començament, és a dir, el que
aquí nosaltres creim que s’ha d’intentar, i evidentment no és
anar en contra de la petita i la mitjana empresa, no és anar,
diguem, a favor de les grans superfícies o dels empresaris que
hi pugui haver darrere les grans superfícies, sinó anar a favor
dels ciutadans, i per a nosaltres anar a favor dels ciutadans és
facilitar al màxim la seva capacitat d’adquisició de productes
i per tant facilitar al màxim el comerç.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica té la paraula el Sr. Carlos Saura,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sap què passa, Sr. Pericay?,
que quan facilitam al màxim l’adquisició de productes també
facilitam al màxim la precarització de la gent i facilitam al
màxim que els petits i mitjans comerços no puguin competir
amb els grans. I està clar que la xarxa pot deshumanitzar el
comerç, però també ho fan els grans centres comercials.

I ha dit vostè que vostès no prescriuen res, sinó que
defensen qualque cosa. El que passa és que quan es defensa
alguna cosa hi ha defenses que són una facilitat per als grans i
que no lluiten pels drets de les petites i mitjanes empreses, i
això és una mena de prescripció, de prescriure el que s’ha de
fer si facilites tant les coses per als grans. I és el mateix de què
parlàvem abans d’intervencionisme; si tens la facilitat per
intervenir totes les vegades que vulguis en la vida de la gent
però no se’t posen límits, estàs moltes vegades perjudicant les
majories socials. 

Vostès proposen una llei d’autònoms a nivell estatal, però
també proposen un complement salarial perquè els grans
empresaris no paguin el que han de pagar als seus treballadors
i treballadores... sí, clar, que l’Estat assumeixi el salari que han
de pagar als grans empresaris. Vostès és el que defensen a
nivell estatal. No es pot estar amb els de baix i amb els de dalt
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a la vegada i això ho haureu d’aprendre en algun moment.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar de MÉS per
Mallorca.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Breument, Sra. Presidenta. Jo crec que aquí ha quedat molt
clar quin model defensam cada un dels partits que som aquí
avui a la cambra. En qualsevol cas quan parlam
d’intervencionisme, que aquí és una paraula que s'ha dit molt
sovint, jo crec que aquí el greu és l’intervencionisme
precisament de l’Estat, que no ens deixa aquí sobirania clara
per a nosaltres defensar els interessos dels nostres ciutadans i
crear les nostres pròpies regles, que és el que nostres reclamam
i defensam des de MÉS per Mallorca. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument, efectivament el debat
està substanciat i tothom ha pres una posició determinada i la
posició del nostre partit és una posició clarament a favor del
petit i mitjà comerç, no així dels que consideren el debat
substanciat, que els ha encomanat el debat i que al final no
votaran a favor del petit i mitjà comerç.

Hi ha moltes maneres de defensar el petit i mitjà empresari?
Sí, però vostès tenien l’oportunitat a través de les seves
esmenes de demostrar quines són les seves alternatives, els ho
han dit altres portaveus. I aquestes alternatives han brillat per
la seva absència. Aquesta és la realitat.

Obertura en diumenge em diu el Sr. Pericay. Vostè veig que
està a favor que es pugui obrir, però clar, ara li diré un exemple
seu, del seu partit, perquè també he vist que a Extremadura sí
que vostès han estat a favor de la reducció a deu. Li torn dir
allò que li deia al portaveu del Partit Popular, algunes coses no
encaixen, perquè clar, aquí fan un discurs, es veu que a
Extremadura tenen altres interessos..., altres interessos legítims,
vull que quedi clar, interessos legítims en determinats segments
electorals i vostès fan un altre discurs. És que els 2.500 m2, que
són als que es refereixen les seves esmenes, és de normativa
estatal i per a nosaltres, per a les Illes Balears, per a la
normativa de les Illes Balears, les grans superfícies comercials
són a partir de 750, a Mallorca. Per tant, és aquesta realitat.

Evidentment que quan es fan els informes de les altres
administracions sobre la repercussió a les infraestructures de
l’establiment d’una determinada gran superfície, no és el
mateix si aquesta gran superfície té 750 m2, si en té 2.000 o si
en té 10.000, evidentment les implicacions seran diferents. Per
tant, ja està clar, ja és obvi que les administracions fixaran els

criteris d’incidència, d’externalitat, en funció de la superfície;
però ens hem d’ajustar a la superfície que tenim a les Illes
Balears i no a la superfície estatal, que és la que vostè ens vol
implantar via esmena, amb les seves aportacions.

I finalment, vostè, Sr. Pericay ens diu que vol anar a favor
dels ciutadans. I és que anar a favor dels ciutadans és, per a
nosaltres, per a El Pi, és lluitar perquè hi hagi una vertadera
lliure competència. I perquè hi hagi una vertadera lliure
competència fa falta equilibrar els mercats i fa falta que no hi
hagi allò que li deia abans al Sr. Tadeo, no hi hagi oligopolis.
I vostè no volen reconèixer aquest fet, però és que si no
implementam mesures com la que avui pretenem aprovar, al
final no anirem a favor dels ciutadans, el que farem serà
restringir la competència al final afavorint només als grans
operadors comercials, en contra d’un mercat divers, amb
multitud d’operadors, que aquests sí es puguin regir i realment
competir d’una manera sana i d’una manera clara i no afavorint
-ja dic- les grans superfícies comercials. Per tant, per a
nosaltres és evident que defensar els ciutadans és adoptar
polítiques com la que avui aprovarem en aquest parlament.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pericay, evidentment quan
parlava d’interessos particulars, he volgut ser molt clar, he
parlat d’interessos particulars legítims i he dit que aquí tots
estàvem defensant els interessos del sector social que
representam i, per tant, no volia dir res més que això.

Vostè diu que no obliguem ningú, que no prescrivim. Jo ja
li vaig dir en comissió i avui li ho torn dir, que aquest és un
argument capciós. Nosaltres estem a favor dels que estan en
inferioritat de condicions i per fer això cal intervenir. Vostè no
ho ha dit d’aquesta manera, potser no ha utilitzat aquesta
paraula, però evidentment tenim tots molt clar el concepte a
què ens estem referint. I jo li posaré un exemple, vostè
s’imagina que la llei que obliga els bars i restaurants a tenir
lavabos adaptats per a persones discapacitades, digués que els
bars i restaurants “podran tenir” lavabos adaptats per a
persones discapacitades? Sap què passaria? Que les persones
discapacitades no podrien anar ni a bars ni a restaurants.
Aleshores els governs han d’intervenir per garantir els drets
dels que estan en inferioritat de condicions. Açò és
intervencionisme i si no hi ha la intervenció, estem donant via
lliure als que estan en una situació de poder i aquesta és la
diferència ideològica entre el que vostè defensa i el que defenso
jo. Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Bel Oliver del Grup Parlamentari
Socialista.
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LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Creim que la nostra postura també ha
quedat molt clara amb la intervenció de fa un moment. El
nostre grup dóna suport a aquesta modificació de llei que sense
cap dubte suposarà una millora per al petit i mitjà comerç. I, a
més, sabem que és una passa, és una passa que no ha de ser la
darrera, hi ha d’haver més passes en aquest sentit i vull
aprofitar l’avinentesa que aquí hi ha els representants del sector
del petit i mitjà comerç, per demanar-los que continuïn
implicats en aquesta tasca amb el Govern, amb els grups
parlamentaris per ajudar-nos a trobar solucions als problemes
que segur que ens continuarem trobant, però que junts, si els
solucionam, segur que trobarem una millor solució.

Moltes gràcies i això és tot. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passarem a la votació de les esmenes. 

En primer lloc votació conjunta de les esmenes 16125,
16127, 16128 i 16129/16 del Grup Parlamentari Popular.

Començam la votació. Votam.

Vots a favor 17, vots en contra 36, abstencions 2.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 16811 i 16812/16 del Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos. Votam.

Vots a favor 2, vots en contra 36, abstencions 17.

Votació de l’esmena RGE núm. 16126/16 del Grup
Parlamentari Popular. Votam.

Vots a favor 19, vots en contra 36.

Votació de l’esmena RGE núm. 16810/16 del Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos. Votam.

Vots a favor 19, vots en contra 35.

Han quedat rebutjades totes les esmenes.

Finalment, passarem a la votació de l’article únic, amb els
apartats de la proposició de llei.

En primer lloc, si cap grup no demana votació separada,
votació de l’article únic, apartats 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, la
disposició transitòria, la disposició final i l’exposició de
motius. Votam.

Vots a favor, 55.

Si cap grup no demana votació separada, votació de l’article
únic, apartats 2 i 3. Votam.

Vots a favor, 37; vots en contra, 18.

Si cap grup no demana votació separada, votació de l’article
únic, apartats 5 i 6. Votam.

Vots a favor, 38; vots en contra, 17.

Es faculten els Serveis Jurídics de la cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei en qüestió tengui una redacció coherent.

En conseqüència, aquesta presidència proclama aprovada la
Llei de modificació de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de
comerç de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

IV. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries durant el període comprès entre els dies 15
i 31 de gener, per tal de dur a terme les compareixences
sol·licitades per la Comissió no permanent d'investigació
sobre les autopistes d'Eivissa, escrit RGE núm. 16982/16,
presentat per dotze diputats dels Grups Parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS
per Menorca.

Passam al quart punt de l’ordre del dia, que consisteix en
l’adopció d’acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries durant el període comprès entre els dies 15 i 31
per tal de dur a terme les compareixences sol·licitades per la
Comissió no permanent d’investigació sobre les autopistes
d’Eivissa, escrit RGE núm. 16982/16, presentat per dotze
diputats del Grup Parlamentari Socialista, Podem Illes Balears,
MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca.

Per acord de la Junta de Portaveus de dia 7 de desembre, no
hi haurà debat i sotmetrem directament a votació la proposta
esmentada.

Procedim a la votació. Votam.

Vots a favor, 50; vots en contra, 2; abstencions, 3.

Per tant, queda aprovada la celebració de sessions
extraordinàries durant el període comprès entre els dies 15 i 31
de gener.

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616982
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