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LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpau tot l’embull que hi ha hagut de l’horari. La gent
que falta està avisada, o sigui que començarem, si voleu.

En primer lloc, diputats i diputades, començarem la sessió
demanant si hi ha qualque substitució, que veig que sí, que n’hi
ha bastants, avui.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Patricia Guasp, en sustitución de Juanma Gómez, del
Grupo de Ciudadanos. Gracias.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, presidenta, Damià Borràs substitueix Maria Antònia
Truyols.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jaume Font substitueix Josep Melià.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Assumpció Pons substitueix Sebastià Sagreras.

EL SR. MARÍ I TUR:

Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tots. Llavors començarem ja, i passam al
debat de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les proposicions no de
llei RGE núm. 5455/19 i RGE núm. 5702/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5455/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, rel ativa a
petició de recursos, instruments i  programes per fer
efectiva la política de cohesió de la UE amb la reducció
de sobrecosts a les regions insulars.

Comencem el debat amb la Proposició no de llei RGE
núm. 5455/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a la petició de recursos, instruments i programes per
fer efectiva la política de cohesió de la Unió Europea amb la
reducció de sobrecosts a les regions insulars.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Asunción Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda, senyores i
senyors diputats. El fet de la insularitat que defineix les
Balears i els sobrecosts que se’n deriven obliguen a reclamar
l’aprovació  i l’aplicació de totes les mesures, de tots els
instruments, recursos, programes, per reduir o compensar els
seus impactes. I és cert que no som regió ultraperifèrica, com

ho són les Canàries, però som illes ben igual, unes atlàntiques,
les altres mediterrànies, amb tots els seus inconvenients,
mancances i desavantatges que açò suposa.

Tal com assenyala el comitè europeu de regions, els
arxipèlags patim un mercat local restringit, fragmentat i
distant; uns costos de transport més elevats que en els
territoris continentals; la impossibilitat d’impulsar economies
d’escala per les petites dimensions del mercat i diferents
dèficits. Però hi ha un aspecte que vull destacar especialment:
els sobrecosts pel transport de mercaderies, ja que les
empreses de Balears es veuen molt perjudicades per
l’anomenada regla de minimis. Les restriccions imposades per
aquesta norma, que limiten a 200.000 euros cada tres anys les
compensacions per les despeses de mercaderies a les
empreses de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
exigeixen una modificació. A Canàries, per ser regió
ultraperifèrica, no pateixen aquestes limitacions.

Insistesc, Balears som una regió insular i tenim problemes
pel fet de ser illes, amb independència de la distància que ens
separa del continent. Per tant les nostres empreses han de
poder produir i competir en igualtat de condicions que les
ubicades a la península i en el continent; en cas contrari patim
un greuge comparatiu totalment inacceptable.

El Partit Popular presenta aquesta proposició amb un sentit
constructiu i amb la voluntat política d’instar el Govern del
pacte a actuar amb diligència i a actuar amb eficàcia durant
aquesta legislatura. Volem aconseguir un objectiu crec jo
compartit per tots, que la Unió Europea compensi molt millor
els efectes de la insularitat a Balears. En aquest sentit
constatam que després d’haver registrat aquesta proposició no
de llei dia 18 de setembre la presidenta de la comunitat, la Sra.
Armengol, va intervenir tres setmanes després a l’acte sobre
insularitat mediterrània celebrat a Brussel·les en el marc del
Comitè Europeu de les Regions, juntament amb els presidents
de Sardenya, Còrsega i Gozo. En aquest acte la presidenta de
Balears va proposar mesures per pal·liar l’impacte de la
insularitat, unes mesures que coincideixen amb els nostres
objectius, les accions i les propostes, d’acord amb aquesta
proposició . La compensació dels costos d’insularitat per a
Balears pensam que és una qüestió d’estat, en la qual tots hem
de fer feina, però a qui correspon exigir, reclamar i gestionar
és en aquests moments el Govern del pacte. Per açò des del
Partit Popular volem i demanam resultats, i amb aquesta
proposició fixam un marc d’actuació i unes iniciatives
concretes per dur a terme, com he esmentat abans, aquesta
legislatura.

En relació amb les esmenes que ha presentat el Grup
Socialista, anunciam la nostra disposició a acceptar-les i
incorporar-les; no suposen cap alteració d’aquesta proposició
no de llei, i confirmen el sentit, crec jo, constructiu i positiu
de les nostres propostes d’acord.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201905455
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. A continuació i per defensar les
esmenes presentades, RGE núm. 6886, 6887 i 6888/19, pas
el torn de la paraula al Sr. Jordi Tur, del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. MARÍ I TUR:

Jordi Marí, gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, bona tarda a
tots els diputats i les diputades.

Bé, sí, davant la proposició no de llei presentada pel Grup
Popular, bé, en principi hi estam d’acord i donam suport,
evidentment, com no pot ser d’una altra manera, a la finalitat
de la proposta, aconseguir que el desplegament dels articles
174 i 175 del tractat de fundació  sigui una eina realment
eficient, i poder compensar els costos d’insularitat. 

Vam decidir presentar esmenes, sempre amb to
constructiu, com deia la diputada, gairebé més per..., bé, en els
termes en què trobam redactada la proposta volíem insistir una
mica en el plantejament del que ja s’ha anat fent, molta feina
que s’ha fet en la legislatura passada i fins i tot en aquesta
legislatura en aquest sentit. Per tant, bé, simplement repassar
un poc els termes en què es plantejava. En primer lloc
plantegen la creació d’una categoria territorial específica.
Això entenem que és dins el que defineix l’article 7 del
Reglament 184/2014, que pensam en el fons que realment té
una..., tampoc no aportaria una gran millora perquè és una
qüestió gairebé simbòlica o estadística, però bé, ja ens va bé.

En aquest sentit sí que des del Govern s’ha introduït un nou
concepte, diguéssim derivat del que es considera la insularitat
mediterrània, bàsicament, amb tres punts: amb els problemes
de connexió amb el continent i les dificultats logístiques que
se’n deriven, els reptes comuns com garantir que la pressió
humana i turística sigui compatible amb la protecció d’un
territori fràgil, i amb la responsabilitat que tenen les illes de
la Mediterrània en fer de port entre continents i territoris del
sud d’Europa.

S’han reclamat constitucions de grups de treball específics
al Consell de la Unió Europea, i com bé deia la Sra. Pons, a la
darrera visita de la presidenta Francina Armengol a
Brussel·les, en el Seminari de la insularitat mediterrània es va
reclamar, juntament amb Còrsega, Sardenya i Gozo, que és un
altre punt dels que vostès reclamen, unes declaracions
conjuntes per, ja no tant de manera estadística, com dèiem
abans, sinó per aglutinar la problemàtica comuna i donar una
major empenta a tots aquests temes.

A més d’això es va incloure en el programa operatiu
FEDER un nou estudi denominat Las islas del Mediterráneo
y la estrategia de Europa 2020, també per establir cinc
requisits nous principals en la política 2020.

Segons..., res, per al segon i el tercer punt de la proposta
és cert que la dispersió dels instruments de finançament no és
una qüestió de les regions insulars, sinó de totes les regions,

i en aquesta línia és que hem presentat una de les esmenes, per
respectar to ta la feina que s’ha fet des del Centre Balears
Europa, que té gairebé un portal... un portal de fons europeus
gairebé llest per publicar amb aquesta finalitat. Per tant, el que
procuram és instar a finalitzar-lo com més prest millor.

Per tant, quant al punt quart, creació i dotació
pressupostària d’ajudes específiques, en aquest punt tenim els
nostres dubtes que tal com està plantejat sigui compatible amb
la normativa actual quant al mercat únic de la Unió Europea,
però... tot i que fos possible, per tant, també essent
constructius, li donaríem suport.

I a la part principal, entenc jo que és el que ens diu aquest
punt quart, que és la restricció del minimis...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

EL SR. MARÍ I TUR:

... -d’acord-, evidentment aquí crec que estam tots d’acord amb
l’eliminació de la restricció dels minimis. Han passat una carta
de la Direcció General de Fons Europeus, setembre del 2017,
acord de Consell de Govern de febrer del 2019, el dinar... un
dinar de treball del passat 8 d’octubre, tot això són ja coses
que s’han fet.

I simplement per acabar, per tant, al punt sisè, també al
punt primer ha quedat clar que hi donam suport i s’ha fet ja
molta feina, quant a aglutinar aquest suport a Còrsega i
Sardenya, inclosa l’illa de Gozo com que són diverses
cartes..., una cimera fins i tot que es va fer a l’any 2016, el
passat 8 d’octubre es va signar una declaració conjunta i bé,
simplement evidentment la idea és enfortir el compromís. 

Per tant, agraïm també el to constructiu del Grup Popular,
i gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tur. Ara per a fixació de posicions passarem
ja a donar el torn, en primer lloc, a la Sra. Antonia Martín del
Grup Unidas Podemos, que acaba d’arribar, gràcies.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Bé, disculpau. Entenc que s’ha fet l’exposició de les
diferents esmenes per part del Partit Socialista i per part
d’Unides Podem res a afegir, donam suport a les esmenes
presentades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Antonia Martín. A continuació
passarem el torn a la representant del Grup Parlamentari
Ciutadans, la Sra. Patricia Guasp.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906886
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906887
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906888
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Desde el Grupo Parlamentario de
Ciudadanos manifestar al grupo proponente, al Grupo Popular,
nuestro apoyo a la propuesta y también a las enmiendas que
han integrado en la propuesta... que ha propuesto el Partido
Socialista.

Es una realidad que las Islas Baleares padecen desventajas
demográficas, estructurales y permanentes inherentes a la
insularidad, doble insularidad y triple en el caso de
Formentera, desventajas reconocidas en el artículo 174 del
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea cuando
establece que se prestará una especial atención a las regiones
insulares.

Sin embargo, somos muy conscientes que una vez
reconocida la insularidad como hecho diferenciador en sí
mismo en el marco del derecho primario de la Unión Europea
deberíamos dar un paso más allá, y así llevamos ya, que yo
recuerde, más de diez años. No se han dado estos pasos, no se
ha logrado alcanzar un tratamiento específico para las islas
similar al de las ultraperiféricas. He visto aquí que, se dice en
la propuesta porque así se recoge.... se recoge “equiparar a las
regiones ultraperiféricas”, a mí me gustaría utilizar más el
término de “solicitar un tratamiento específico similar al de
las ultraperiféricas”, porque la Comisión Europea les aseguro
que si pedimos “equiparar a las ultraperiféricas” nunca van a
hacer caso a las regiones insulares, y lo digo por experiencia,
es imposible alcanzar este status como digo.

Bien, necesitamos ese tratamiento específico para las
islas, para que sea capaz de una vez por todas paliar las
desventajas derivadas del hecho insular. 

Las regiones insulares no han recibido un tratamiento
específico en las diferentes políticas europeas, ni tampoco en
la política de cohesión, ni en el reparto de los fondos
europeos, como digo llevamos más de diez años, el Govern de
les Illes Balears, sea del color que sea, siempre ha ido a
Bruselas con esta reivindicación. Y, por experiencia, yo he
trabajado varios años en el Comité de las Regiones en el
Parlamento Europeo, en el Centro Baleares Europa, y ya les
garantizo que lo que tenemos que conseguir es el apoyo del
Gobierno central. Sin el apoyo del Gobierno central, sin el
apoyo del secretario de estado de la Unión Europea y sin el
apoyo de este gobierno central, como digo, en el Consejo de
la Unión Europea nunca vamos a poder lograr que la Comisión
Europea nos haga caso, y de verdad, y está el Partido
Socialista y les pido que desde el Govern, pues..., alcancen
este acuerdo con el Gobierno central, insisto, sea del color
que sea, porque siempre nos hemos encontrado con este
handicap tanto del Partido Popular como por parte del Partido
Socialista.

Es clave que esta reclamación se haga en el Consejo de la
Unión Europea y que lo hagan los ministros tanto de Hacienda
como el ministro de Asuntos Europeos en las reuniones del
Consejo de la Unión Europea del ramo que toque. 

Ahora mismo es un momento clave, nos encontramos
negociando el marco plurianual y de política de cohesión. Por
tanto, es el momento de introducir el hecho insular; la
introducción de la dimensión insular en los presupuestos de
la Unión Europea y en el reparto también de los fondos
estructurales y ésta debe ser la apuesta -como digo- del
Gobierno central ante el Consejo de la Unión Europea.

Necesitamos instrumentos financieros que tengan en
cuenta los handicaps y sobrecostes derivados de la insularidad,
así también como programas de desarrollo regional
específicos y acciones para las regiones insulares
independientemente del PIB.

En el reparto de fondos debe tenerse en cuenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Le queda un minuto.

LA SRA. PATRICIA GUASP I BARRERO:

... el hecho insular como un hecho diferenciador en sí mismo.
La clave está en esto. 

Como les digo, apoyaré desde luego esta propuesta no de
ley que ha presentado hoy el Partido Popular, si bien les digo
que hay muchísimo trabajo por hacer. Se lleva demasiados
años sin haber conseguido que este hecho insular se vea
reflejado en un reparto de fondos estructurales para nuestras
islas. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Guasp. A continuació passarem el
torn de paraula a la representant del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com no podia ser d’altra manera
nosaltres també donarem suport a aquesta iniciativa perquè
crec que tots els que hem intervingut... vull dir, és una...
aquesta petició, aquesta demanda que realment es reconegui
a tots els efectes la nostra insularitat i es compensi la nostra
insularitat..., en aquest cas estam parlant del tractat de la Unió
Europea, però també podem parlar de la Constitució, de
l’Estatut, amb un REB que encara està pendent... La companya
de Ciudadanos fa un moment deia que Europa fa molts d’anys
que ens té pendents, i jo diria que també l’Estat espanyol fa
molts d’anys que ens té pendents d’un règim especial també...
i fiscal per a les empreses també molts d’anys pendents.

Per tant, com no podia ser d’una altra manera nosaltres
també estam d’acord que s’ha de complir aquesta especial
atenció a les illes, aquesta especial atenció que realment
aquesta regla de minimis no es pot aplicar de manera igual a
unes illes que a un territori peninsular.
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I per tant, amb això és evident que hi hem d’estar d’acord.

També si accepten les esmenes, com s’ha dit, nosaltres hi
votarem a favor.

Creiem que el tema de la plataforma amb altres illes com
Còrsega i Sardenya és un tema positiu, és un tema que pot
ajudar, diguem, a ampliar aquesta demanda, a fer-la... a donar-li
més ressò, vull dir que com més s’hi afegeixi molt millor. Jo
crec que això també és important.

Nosaltres aquí, com he dit, creiem que aquesta regla de
minimis el que perjudica serà si al final aquest règim especial
fiscal... esperem que algun dia es faci realitat, no sigui només
un tema de maquillatge perquè al final aquesta regla de
minimis el que fa és impedir que vertaderament les empreses
rebin aquesta compensació justa per aquests sobrecosts de
transport entre el territori peninsular i les illes. Per tant, és
molt important que aquest tema de minimis es resolgui per a
les nostres illes.

Per tant, res més, l’únic que, bé, en aquest cas nosaltres
haguéssim afegit també “reclamar una tarifa plana”, la
possibilitat que es digués una “tarifa plana”, però bé, acab ja...
crec que aquesta proposició no de llei i la següent tenen coses
en comú i, per tant, ja ho comentarem en la següent
intervenció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara donarem pas al
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el
Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Poco que añadir a todo lo que ya
se ha dicho, ratificar que nosotros apoyaremos tanto la
moción del Partido Popular como la enmienda acordada con
el Partido Socialista. Y simplemente indicar a efectos
prácticos que tal vez sería conveniente que en el futuro se
convocase la Comisión de Asuntos Europeos, hoy ya se ha
indicado también en el pleno, hay varios asuntos que creo que
serían más oportunos tratar en dicha comisión, que ir
repartiéndolos por las diferentes comisiones.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. A continuació donarem
pas al representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies. En això avui puc estar d’acord amb la
representant de Ciutadans, és a dir, mentre que la

representació permanent de l’Estat espanyol davant la Unió
Europea, no tengui cada matí a l’hora de fer el cafè, posar-li la
llet, el sucre, els  croissants, les torrades, el que vulgui,
present això que nosaltres demanam i que duim 34 anys que fa
que ho demanam, i no ho té com la seva agenda política, tota
la resta que fem és una cosa per autoalimentar-nos de tenir la
consciència tranquil·la que demanam una cosa que pensam que
és legítima per a les Illes Balears. I aquesta il·legitimitat en la
que ens hem instal·lat, ve donada del 85, és a dir, fins i tot avui
aquí s’ha parlat del repartiment dels fons europeus amb uns
conceptes d’objectiu 1 i objectiu 2 de fa 30 anys.

La qual cosa vol dir que regions que eren més pobres que
nosaltres, que avui són més riques que nosaltres, com pot ser
Múrcia, les seves ajudes per a noves infraestructures,
modernització i digitalització és del cent per cent, i aquí en
segons quins casos arribarà al 30, 35%. Anam bé, anam bé!

Demanam que Còrsega i Sardenya hi siguin, amb això puc
estar d’acord amb el que ha dit la portaveu de MÉS, està bé,
però no passeu pena, no aconseguirem molt més. Pareix que
fem més embalum si hi anam junts. Aquí la constatació és que
el PP i el PSOE han fracassat total i absolutament al llarg
d’aquests 34 anys, que no s’assabenten lògicament que aquí hi
ha aigua per anar a València, això és prou clar, prou obvi i que
volem que s’assabentin d’una cosa que és més important.

Mirin, jo crec que a Europa no es tracta de demanar-li que
desbloquegi el Decret de minimis, és  que Europa deixi
complir les seves constitucions als seus estats membres. Si no
hi hagués el Decret de minimis no tendria cap importància que
no n’hi hagués, seria l’Estat espanyol que hauria de mirar com
compensa el cost continent a Menorca, Eivissa, Formentera i
a Mallorca, Ceuta i Melilla i les 7 illes Canàries, i ja estaria,
no hem de menester que hi hagi uns fons especials.

Aquí... jo ho votaré tot a favor, però aquí hi ha un seguit de
coses que votam per quedar bé amb la nostra consciència, com
aquells que fan un pecatot i després van a l’església i demanen
perdó i es confessen, em sembla així això. Senyors, això va
per a una altra cosa, va de capacitat d’influència de lobby
davant la Unió Europea i els lobbies realment els representa
la representació permanent de cada estat membre davant les
distintes comissions que hi ha a Europa. Si ens volguéssim
posar tots d’acord una vegada, almanco que ens veiessin a
Madrid emprenyats tots amb la mateixa cara, a mi em diuen,
Jaume és que t’enfades molt, és que començ a tenir una edat
que no puc entendre com vosaltres podeu caure dins l’orinal
que vaig caure jo fa 30 anys. Per tant, m’agradaria que no hi
caiguéssiu i no us embrutéssiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Ja per últim donarem pas al representant
del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Josep Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup està
d’acord amb el fons de la proposició que avui ens planteja la
diputada Pons, però la veritat és que tenim moltes objeccions
de diferent naturalesa.

El primer punt, que diguem és el que recull la filosofia de
la proposició, evidentment hi estem d’acord, però la veritat és
que està redactat amb uns nivells d’innocència i amb un to tan
naïf que ens fa fins i tot una mica de vergonya donar-li suport,
Sra. Pons, perquè, és clar, com volem anar a demanar a Europa
el que Espanya no ha estat capaç de demanar. Perquè, és clar,
és com el tema de l’oficialitat del català a Europa, si no el
demana l’Estat, què coi hem d’anar a demanar nosaltres? El
primer que diuen a Europa és: escolti, què diu el seu estat? A
mi no em venguin amb històries de regions perifèriques i
ultraperifèriques. Què diu Espanya? I si Espanya no es banya
nosaltres ja podem anar a cantar missa, és que vostè ja no diu
ni demanar, ni exigir, diu “transmetre”, tan inconsistent com
veu que és aquesta transmissió, perquè això sense el suport de
l’Estat no té cap mena de possibilitat de tirar endavant. 

Jo he posat l’exemple del català o Europa, o també el tema
de les obligacions de servei públic. Escolti, què coi hem
d’anar a demanar a Europa, si això qui ho ha de fer és l’Estat,
és l’Estat qui s’ha de posar fort davant Europa. I si vostès que
són d’un partit estatal no són capaços de fer-ho, que ens
venguin aquí, a un parlament regional a dir que hem de
“transmetre” a Europa, la veritat és que supòs que riuran una
bona estona quan rebin la nostra transmissió.

I aquest to  naïf va seguit de dos punts, que sincerament,
Sra. Pons, els trobo prou folklòrics. Una finestreta única,
escolti, aquí no cal cap finestreta única, no cal cap finestreta
única perquè nosaltres tenim una Direcció General d’Afers
Europeus, que se suposa que coneix perfectament to ts els
ajuts als quals es pot presentar la nostra comunitat autònoma.
La finestreta única la necessita l’administrat, el particular. És
que donam la idea que les regions insulars som una miqueta
curts de gambals i necessitem que ens posin una finestreta
única per anar-nos a entendre amb l’administració europea.

Igual que l’assistència tècnica específica, nosaltres no
necessitem cap assistència tècnica específica. Nosaltres
necessitem de totes les línies de treball, de totes les línies de
subvenció d’Europa, l’assistència tècnica específica que té
tothom i nosaltres els l’hem d’adaptar a les nostres
necessitats, perquè l’assistència tècnica específica, suposo
que vostè ho sap, és un percentatge de les diferents línies
d’ajut que dóna Europa, perquè les administracions locals i
regionals facin promoció i ajudin als destinataris finals de les
ajudes, per presentar-se amb aquests ajuts europeus. No veig,
pel fet de ser illes, que tenguem una disminució que faci que
necessitem una assistència tècnica específica diferent a la que
tenen els altres.

I estic d’acord amb la seva idea, estic d’acord en el fons,
però tinc objeccions de forma que, com pot veure, les

expresso d’aquesta forma tan vehement. Cadascú té el seu
estil.

El quart punt, em sap greu dir-li, però llegint el quart punt
veig que vostè no entén què coi és la regla de minimis, perquè
vostè barreja sistema d’ajudes, regla de minimis i ajuts i ajuts
a les empreses, i això no té res a veure amb el sistema de
minimis. El sistema de minimis és una clàusula d’allò en el
que la Unió Europa no s’hi posa. A partir d’un determinat
llindar de recursos la Unió Europa no s’hi posa, això és la
regla de minimis. Aleshores això no té res a veure amb ajudes
europees, aquest principi de minimis afecta les ajudes estatals,
és a dir, el que li diu la Unió Europea a Espanya és: per sota de
determinat llindar fer el que vulguis, per sobre t’ho prohibeixo
perquè afecta la competència i el que fa la Unió Europea és
vetllar perquè hi hagi unes condicions de correcta
competència.

Aleshores aquí què passa? No és que les regions
ultraperifèriques tenguin unes ajudes específiques, que potser
també les tenen, sinó que simplement estan excloses del
sistema de minimis i aquí entrem en el mecanisme que diu el
Sr. Font, o sigui, nosaltres el que volem és quedar exclosos,
pel fet de ser regió insular, d’aquesta barrera de minimis, com
passa amb les regions ultraperifèriques.

Per tant, no és que estiguem demanant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... -perdoni? Ah, sí molt bé gràcies Sra. Presidenta-, no és que
vulguem ajudes específiques, que també les podríem demanar,
però no ho mesclem amb el de minimis, perquè escolti’m,
enviarem això a Europa i farem el ridícul, diran aquesta gent
no saben de què parlen.

Quant al punt cinquè, el punt clau, demanar a l’Estat que ho
reclami, és que aquest hauria de ser l’únic punt, reclamar-li a
l’Estat que ho reclami. Evidentment, hi estem a favor, ara
sembla ser que és predicar al desert, perquè, és clar, si vostès
com a PP i el Partit  Socialista per altra banda no han estat
capaços de sensibilitzar-los amb aquest tema, no sé què
podem fer nosaltres.

I al sisè  punt, Còrsega i Sardenya hi estem totalment
d’acord. 

En aquest sentit he de dir que les esmenes que ha presentat
el Partit Socialista van molt en la línia del que jo propòs,
perquè van en la línia de millorar-los, tant en el punt 2, com en
el punt 4, com en el punt 6.

M’agradaria allargar-me més explicant per què estic a
favor de les esmenes, però se m’ha acabat el temps.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. A continuació demano si volen fer
alguna aturada, no fa falta?

Llavors una vegada..., passam a la intervenció de la
representant del Grup Popular per fixar posicions i dir s i
accepta les esmenes del Partit Socialista.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, a mi, Sra. Presidenta, no m’ha quedat clar, o almanco no
ho entès o no ho he sentit, el vot d’Unidas Podemos. Ha parlat
de les esmenes, però no de la meva..., o no ho he sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo he entès que votaria a favor de les esmenes.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí, és clar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn vostè per establir posicions.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies, presidenta. En primer lloc, expressar
naturalment l’agraïment del Partit Popular a tots els grups que
han anunciat el suport a aquesta proposició que volem que
sigui un primer full de ruta que orienti l’actuació i la gestió
del Govern del pacte, lògicament, durant aquesta legislatura
per aconseguir una compensació efectiva dels costs
d’insularitat. Naturalment les coses es poden dir de mil
maneres, nosaltres hem emprat aquesta.

El que està clar és que el fet insular ens situa, i aquí hi
estam d’acord tots, en una posició de desigualtat respecte
d’altres regions d’Europa, i la insularitat està reconeguda per
la Unió Europea en el seu dret primari quan el mateix tractat
estableix la necessitat d’aplicar mesures per fer possible la
cohesió  econòmica, la cohesió social i territorial de les
comunitats insulars, com som les Balears que ens trobam amb
un desavantatge. 

Referent del que deia el Sr. Font, jo sí que li vull dir què va
fer almanco el Partit Popular la legislatura 2011-2015, i em
vull referir a dos documents cabdals que avui mantenen tota la
seva vigència davant les institucions comunitàries: l’informe
SOS l’Agricultura de les Illes Balears en perill d’extinció,
redactat per Biel Company durant la seva etapa al capdavant de
la conselleria, amb aquest estudi reclama i sobretot quantifica
un règim específic per al sector primari de les nostres illes,
similar al que ja tenen avui els territoris insulars de la Unió
Europea, com poden ser les illes gregues i Canàries. I també
el document Propostes del Govern de les Illes Balears a les
institucions europees i a l’Estat espanyol en defensa de la
insularitat, redactat el juliol de 2012; crec que es un treball,

una feina exhaustiva, que presenta unes mesures per
compensar aquests costs d’insularitat. També les ajudes per a
la reforma de la PAC i la política pesquera, també l’activitat
turística, el transport i també l’energia.

Per tant, vull reivindicar la plena validesa i la plena
actualitat d’aquests dos documents a les institucions
comunitàries.

Crec que hem de ser molt més exigents, fins i tot molt
més ambiciosos, i amb açò estic d’acord amb algunes
intervencions. Hem trobat a faltar tant en el primer acord de
governabilitat, firmat pel Govern del pacte el juny de 2015,
com també a l’acord 2 de governabilitat de juny d’enguany uns
compromisos més clars i més contundents per reduir aquests
costos. També hem de ser honests, lamentar els escassos
avanços aconseguits durant la passada legislatura. Consideram
que en aquest segon mandat el Govern del pacte es posarà a fer
feina des del primer dia per aprofitar el temps i per aconseguir
aquests resultats concrets.

Però avui consider que hem de destacar l’acord assolit en
aquesta comissió en torn a unes mesures que són...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

LA SRA. PONS I FULLANA:

... compartides per tots els grups, -sí, acab, Sra. Presidenta-
per tant, no ens podem resignar que les Balears surtin
perjudicades, ja ho he dit, per la doble i per la triple insularitat.

En tot el que fa referència a disminuir aquests costs el
Partit  Popular actuarem amb lleialtat institucional perquè
creiem que en aquesta qüestió ha de primar l’interès general
de tota la comunitat sobre la legítima discrepància que hi
pugui haver a cada grup polític.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. No ha dit si acceptava definitivament
les esmenes del Grup Socialista, que és en aquest moment que
ho ha de dir.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, ho havia dit a la meva primera intervenció. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Llavors, acabat el debat, votam la
Proposició no de llei RGE núm. 5455/19. 

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

Queda aprovada per 12 vots a favor i una abstenció.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5702/19,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a reprovació del ministre de Foment per les
seves declaracions relatives al descompte aeri.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 5702/19, presentada pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, relativa a reprovació del ministre de Foment per
les seves declaracions relatives al descompte aeri.

Per a la seva defensa té la paraula la representant del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta proposició no de llei
la vàrem debatre també en el ple, però bé, crec que hi ha
qüestions que encara queden vigents i, per tant, és una vegada
més la intenció que aquest parlament es pronunciï, diguem,
censurant o reprovant les declaracions que va fer el ministre
de Foment sobre la..., qüestionant aquest dret de tots els
residents d’aquest 75%, qüestionant si viatjàvem molt o
viatjàvem poc i si aquest dret a viatjar o aquest dret a
descompte de resident s’havia de relacionar amb la renda dels
nostres residents.

Per tant, nosaltres seguim..., ens sembla bé mantenir
aquesta proposició de llei perquè també inclou altres
qüestions. Com he dit abans, crec que tant la proposició no de
llei anterior presentada pel Partit Popular com aquesta,
presentada pel Grup MÉS per Mallorca, per nosaltres, crec
que estam tractant temes fonamentals com és la qüestió de la
insularitat, la qüestió de la connectivitat i la qüestió també de
l’equiparació o de la compensació dels sobrecosts que tenen
els nostres empresaris i els nostres residents pel fet de viure
a unes illes.

Per tant, aquest primer punt, com he dit, era tornar
lamentar i, per tant, reprovar el ministre pel fet d’aquestes jo
no diria tan desafortunades declaracions, però sí, vull dir, crec
que malauradament molt desafortunades. 

En el segon punt instar el Ministeri de Foment que
precisament dediqui tots els seus esforços a que no pugin
aquests preus de viatge perquè el que s’ha constatat, tant les
agències de viatges com el Govern, és que l’increment de
preus dels bitllets després d’haver aprovat aquest 75% de
descompte les agències de viatges el calculen en un 27%.
Aquest és un cost que se suma als doblers públics que han de
pagar més doblers i que també els residents també han de
pagar més doblers del que els pertocaria; aquí les úniques que
surten guanyant són les companyies aèries. Per tant, sí que és
molt necessari que es cerquin instruments precisament per
impedir aquest increment dels preus dels bitllets.

També a la nostra proposició creiem que dins aquests
instruments efectius també s’hauria de contemplar la
possibilitat d’implantació d’aquesta tarifa plana, ho vàrem
debatre molt a la legislatura passada. Nosaltres creiem que, a
la vista d’aquesta pujada de preus, s’hauria de tornar a posar
sobre la taula; creiem que també és un tema que està
relacionat amb Europa, com hem parlat abans, té moltes
qüestions que estan en relació amb Europa i crec que en
aquest cas també tant el Govern d’aquestes illes com el
ministeri, sigui del color polític que sigui, doncs, hauríem de
fer una forta pressió perquè realment aquesta implantació de
la tarifa plana fos una possibilitat. 

En tercer lloc, instam a desenvolupar aquest règim
especial de les Illes Balears en tots els seus aspectes, els
descomptes marítims, inversions i règim fiscal. Crec que en
aquest cas, com hem parlat abans, el tema del règim fiscal si
no s’elimina aquest minimis, no?, aquest límit de donar ajudes
a les empreses de minimis que ens té posat Europa, aquest
possible règim fiscal, que esperam que qualque dia s’arribi a
aprovar, perquè tots hi estam d’acord que no hi hagut cap
govern estatal que al final ens hagi, ni del PP ni del PSOE, que
hagi fet cas al que posa l’Estatut ni la Constitució, doncs, que
aquest règim fiscal no sigui una broma, no continuï sent un
fracàs i que, per tant, els nostres empresaris tenguin realment
una compensació justa pels seus sobrecosts.

Bé, en tercer lloc sí que vàrem afegir que en aquesta
proposició que també ens...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... va semblar molt, -un minut, sí, acab, Sra. Presidenta- molt
agosarat que s’utilitzassin dades tributàries dels nostres
residents per fer aquest tipus d’estudis, que creiem que no
estan justificats, que desconeixem si tan sols aquests
declarats, aquestes persones residents que declaren els seus
impostos han donat la seva autorització precisament perquè
les seves dades fiscals siguin utilitzades per a aquest tipus
d’estudis, que trobam desafortunats i que no toquen, i que
realment no tenen cap interès per al bé comú i per als doblers
públics.

Per tant, dit això, esperam que s’aprovi la nostra
proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. A continuació passarem el torn
de paraula al Grup Parlamentari Popular, el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Nosaltres ja anuncii que votarem a favor d’aquesta
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PNL en tots e ls  seus punts; no obstant això, algunes
reflexions, més que res.

Primera reflexió, referent al punt 1. Jo crec que el senyor
Ábalos mereix ser reprovat per part d’aquest parlament, no en
tenc cap dubte ni un, però hi ha algunes coses que ens
preocupen. La primera pregunta que ens formulam és com és
possible que un ministre com el Sr. Ábalos arriï al Parlament,
a les Corts, una bomba d’aquestes dimensions i hi hagi algú a
les Illes Balears que es cregui després el Sr. Ábalos quan diu
“no, no el tocarem, el descompte de residents”; hi ha algú que
es pugui creure el Sr. Ábalos?

Dit d’una altra forma, quan passin les eleccions, si
governen el Sr. Ábalos i el Sr. Sánchez, el Sr. Sánchez de
president, evidentment, i el Sr. Ábalos de ministre , algú es
creu que no tocaran aquest descompte de residents? Jo no
m’ho crec i el grup parlamentari al qual represent tampoc no
s’ho creu. Per tant, crec que hi ha seriosos dubtes. Igual el Sr.
Marí Tur o el Sr. Borràs ara ens explicaran si això..., com
funciona això, si això és cert o no.

Culpables els ciutadans de les Illes Balears, per part del Sr.
Ábalos, i no les empreses que fixen els preus? Presumptes
defraudadors de subvencions, com ens va dir als ciutadans de
les Illes Balears el Sr. Ábalos? Si no fos perquè és ministre
ens faria..., bé, ho dic clarament, ens fa vergonya, ens fa
vergonya sentir aquestes reflexions per part d’un ministre, un
es queda estupefacte.

En segon lloc, instruments efectius per posar fre a
l’increment de preus. És clar que sí, si resulta que el problema
no el tenim els ciutadans de les Illes Balears, el problema el
tenen les companyies aèries que pugen excessivament els
preus i, en conseqüència, la subvenció no té l’efectivitat que
ha de tenir; per tant nosaltres compartiríem la possibilitat de
fixar preus màxims de referència, com hi ha entre illes, no?,
amb la península. És clar que sí, defensaríem aquesta..., com
a mínim a les destinacions com Madrid i Barcelona, que són
les que es fan servir més. És clar que sí que s’haurà de parlar
d’això, de preus màxims de referència.

No ens agrada tant la tarifa plana, ho dic sincerament,
perquè creiem que la discriminació de preus que es produeix
quan hi ha la possibilitat de fer-ho, i no una tarifa plana, jo
crec que és més eficaç des d’un punt de vista econòmic, és
menys costós per a la subvenció i crec que és més eficaç per
als ciutadans. Per tant..., però bé, tampoc no ho veiem
malament, és veritat que la Comissió Europea es va pronunciar
ja en el seu moment desfavorablement en aquesta opció de la
tarifa plana; per tant entenem que, bé, no ens sembla malament
però creiem que és més eficaç la possibilitat de discriminació
de preus amb un preu màxim de referència.

Per altra banda, desenvolupar el règim especial de les Illes
Balears. Cony, pensava que el règim especial de les Illes
Balears ja el va desenvolupar el Sr. Sánchez amb un reial
decret llei el mes de febrer de l’any passat. Ah!, que l’hem de
tornar a desenvolupar, aquell règim especial? Sí, hi estam
d’acord, que l’hem de tornar a desenvolupar, l’hem de

desenvolupar perquè aquell règim especial que es va aprovar
no serveix per a res; és un REB frau, és un REB amb zero
euros, no hi ha ni una iniciativa, ni un euro d’aquell REB que
puguem reclamar per part de les Illes Balears. És que no hi ha
ni un euro!, no és ja la qüestió de la part fiscal, no, no, és que
un llegeix aquell REB, aquell decret llei, reial decret llei, i no
hi ha ni un compromís per part del Govern central amb les
Illes Balears!, hi ha zero euros! Per tant, és clar que sí que
l’hem de desenvolupar, per tant no podem més que votar-hi a
favor, és clar que sí; i la part fiscal també, la part fiscal no és
ni decret llei ni és res, és un avantprojecte que ja estava fet el
març de 2018.

Finalment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, ja acab, ja acab, Sra. Presidenta. Sí, finalment, bé, el
darrer punt no ens sembla malament i per tant també hi
donarem suport.

Per tant, el més interessant d’aquí, és clar que sí,
reprovació del Sr. Ábalos, sense cap dubte, però tenim por,
tenim por, eh!, que ni tan sols amb la reprovació feta en el Ple
del Parlament i amb la que es farà avui, que jo crec que tots hi
donarem suport, pens, vaja, no sé si serà suficient per aturar el
fet que el Sr. Ábalos, si continua com a ministre de Foment,
i el Sr. Sánchez a La Moncloa, em tem, ens temem que
després de les eleccions puguin succeir coses que ningú no
vol.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. A continuació donarem pas al torn del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, a la seva representant la
Sra. Antonia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des d’Unides Podem donarem
suport a aquesta proposta. Ens pareix que evidentment és un
tema sensible que va ser tractat amb una manca de prudència
pel ministre Ábalos, i des d’Unides Podem tenim molt clar
que la nostra presència en aquest parlament ha de servir per
millorar la vida de la gent de les nostres illes. Així doncs
donarem suport, com he dit, a aquesta qüestió.

He de dir que també per ventura el Sr. Ábalos pot tenir una
manca de credibilitat, donades les afirmacions que va fer i la
rectificació posterior, però sí que tenim clar que els i les
ministres del Partit Popular encara en tenen molta manco.
Defensem que el mercat mana i evidentment nosaltres no
podem confiar que es complirà cap de les paraules donades.
Avui matí hem pogut comprovar que també en aquest
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parlament el Partit Popular manca de paraula. Així que
evidentment no confiam en ells i en elles.

Com he dit, donarem suport perquè la nostra presència
aquí ha de servir per millorar les condicions de les nostres
illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. A continuació passem el torn de
paraula a la representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, la
Sra. Patricia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Desde el Grupo Parlamentario de
Ciudadanos valoramos ya en el pleno negativamente las
afirmaciones y declaraciones del ministro Ábalos en relación
con el descuento aéreo de los residentes en las Islas.
Resaltamos que el ministro parece no conocer la problemática
ni la realidad de la insularidad. Los ciudadanos de las islas
tenemos el derecho a viajar cuantas veces creamos necesario,
independientemente de nuestra renta. Votamos ya a favor en
el pleno, como no podía ser de otra manera, de reprobar al
ministro de Fomento en una PNL que también presentó el
Grupo Parlamentario MÉS per Menorca. Creemos desde mi
grupo parlamentario que las explicaciones del ministro no han
sido suficientes, no ha sido claro, le pedimos una
rectificación y, bueno, ha sido muy dubitativo; por tanto no
confiamos en que este ministro socialista, el ministro Ábalos,
en caso de que el gobierno del Sr. Sánchez continúe tras las
elecciones, no vayamos a tener una mala... una mala sorpresa
para los residentes de las Islas Baleares.

A mi grupo parlamentario nos preocupa que algunas
compañías aéreas hayan subido excesivamente el precio de las
tarifas desde que se aprobara el descuento del 75%. Sin
embargo no podemos apoyar el punto 2 de su PNL para limitar
el precio. No estamos de acuerdo con la tarifa plana que
proponen, ya que consideramos que va en contra de la libre
competencia y de la normativa de la Unión Europea, y así ya
se ha pronunciado la Comisión Europea al respecto. Incluso
podría suponer el efecto contrario, y que los residentes
terminaran pagando más, porque gracias a la libre competencia
i a la bonificación actual pueden lograr billetes más baratos
por trayecto. Consideramos que hay otras fórmulas y debemos
buscar otras fórmulas para que no se repercuta esta
bonificación en el precio final del billete por parte de algunas
compañías aéreas, esto sí.

Votaremos a favor del punto 3, por supuesto. Nos da la
razón con esta PNL, que el REB que negoció la Sra. Armengol
ante una inminente convocatoria de elecciones, allá por el mes
de febrero, era tan solo papel mojado, y no estaba ni
desarrollado ni dotado económicamente. Prueba de ellos
también es que no se ha presupuestado en estas partidas de
ingresos en estos presupuestos que todavía desconocemos,
pero que en las partidas de ingresos no está presupuestado. 

Votaremos también a favor del punto cuarto de la PNL.

Así que nada más. Muchas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Guasp. A continuació té el torn de
paraula el representant del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, Sergio García.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Nuestro grupo no puede estar más
a favor de todos y cada uno de los puntos que aquí se tratan y
posiblemente el que menos nos importa es el pequeño capón
que pretendemos darlo con la reprobación del ministro de
Fomento, que sin duda ha demostrado más que nada su
desconocimiento absoluto del cómo y del por qué se aplica
este descuento de residente.

Nos interesa muchísimo el punto número 2, el que
realmente debería preocupar al Sr. Ministro, y es el
aprovechamiento ilícito que están haciendo algunas compañías
de este descuento. Cierto es que la tarifa plana tiene muy
difícil aplicación porque la normativa europea la contradice,
se han puesto sobre la mesa algún otro tipo de iniciativas que
podrían ser mucho más posibles como el no exigir hasta el
final de todo el proceso de compra del billete el certificado
o no de residente, con lo  cual le sería más difícil a la
compañía hacer trampas.

Lo del REB pues creo que hay poco más que insistir sobre
el tema pues fue un conjunto de fuegos artificiales que,
vamos, que dejaría a veces en mantillas a las fallas de Valencia
y evidentemente si no se le dota de contenido no es más que
eso, que un brindis al sol y una declaración.

Por último, y no menos importante, el punto número 4 no
podemos tampoco estar más de acuerdo con la iniciativa del
Grupo MÉS porque ya está bien que el Estado actúe siempre
como una especie de gran hermano vigilante  y nos tenga a
todos los ciudadanos con una especie de espada de Damocles
sobre la cabeza. 

En definitiva, y aunque me cueste decirlo, no puedo estar
más de acuerdo con todas y cada una de las iniciativas que ha
propuesto este grupo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. García, ¿ha acabado? Sr. García. Gracias, Sr. García. 

(Se sent una veu de fons que diu: “Rodríguez”)

¡Ay! Rodríguez, perdón.

(Remor de veus)

Perdón, estoy hoy con los apellidos que..., ¡discúlpenme!
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A continuación pasaremos el turno de palabra al
representante del Grupo Parlamentario El Pi Proposta per les
Illes Balears, Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors i
senyores diputats. Avui el Sr. Rodríguez, de VOX, es veu que
ha dinat bé perquè està d’acord amb una cosa que normalment
quan veus que ell vol unificar tot l’Estat de vegades..., avui l’he
vist amb les llums llargues, no l’he vist amb les llums curtes,
per la qual cosa li don l’enhorabona.

Però aquí hem de tenir un poquet de memòria, a nosaltres
ens sembla bé aquesta PNL i, és clar, més prest o més tard
sempre hi ha diputats o ministres del PSOE o del PP que diuen
qualque desbarat de tant en tant, és a dir, i aquest del Sr.
Ábalos el desbarat és potent, per la qual cosa les propostes
que fa la portaveu de MÉS ens semblen bé.

Però en vull recordar alguna altra, eh!, perquè això pot
semblar..., perquè entre la moció que hem vist abans i aquesta
hi ha una correspondència, hi ha una correspondència, és no
endevinar a qui realment ens hem de dirigir perquè, és clar, si
e l Sr. Ábalos o el Sr. De Guindos, que ara en parlaré,
contesten el que contesten, com voleu que davant la Comissió
Europea la representació permanent d’Espanya defensi els
interessos de la insularitat que tenim a les Illes Balears? Que
tornam a parlar del mateix, dels costs per a realment viatjar a
la península; tornam ser al mateix lloc, podríem juntar les dues
mocions, no passaria res. Hi ha obres de teatre potents que
mesclen coses més complicades que aquesta.

El Sr. de Guindos, per exemple, a l’any 2015, no fa molt,
el dia 12 de gener del 2015, li demanaven aquí al Club del
diari Última Hora, li demanaven sobre el tema de compensar
les Illes Balears amb un règim especial tenint un millor tracte
fiscal, i diu ell: al ministro se le preguntó por dos cuestiones
claves que preocupan al mundo empresarial balear, el
coste de la insularidad y la mejora de la competitividad
turística, -diu- sobre el hecho que Baleares disfrute de los
mismos beneficios fiscales que Canarias afirmó, “hay que
tener una visión de equilibrio general y la recuperación de
la economía española será lo más positivo para Baleares
así como la confianza y la estabilidad del sector bancario”.

Se’n fumen un puro, però és que se’n fumen un puro. Jo sé
que ens devem a partits polítics que hi ha, però fills meus!,
nosaltres som els autèntics responsables de no sublevar-nos
de bon de veres davant d’aquestes qüestions. Se’n fumen un
puro. Després ve Ábalos i diu, hauríem de revisar les
declaracions de renda.

Sa teva!, sa teva!, sa teva! És que és insultant. 

Per tant, votarem a favor, votarem a favor, però, fills meus,
no aconseguirem res si PP i PSOE no són capaços, perquè de
moment a Podemos, a Ciutadans i a VOX no els veig amb la
força que puguin tenir després de dia 10 de novembre, però al
PP i al PSOE sí que els veig amb la força suficient per

conformar governs o bé amb Podemos o bé amb Ciutadans,
eh!, a VOX no crec que el vulguin, però vaja, és a dir que ho
aconseguiran, i a veure si els ciutadans de Balears que envieu
en representació a Madrid se’n van amb la lliçó apresa, amb la
lliçó apresa, eh!

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. A continuació té el torn de paraula el
representant del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com ja s’ha fet referència, vam
debatre amb uns termes diferents, però aquesta mateixa
qüestió arran d’una proposició no de llei presentada pel meu
grup i, per tant, no em vull allargar gaire, no?, només recordar
tal vegada amb altres paraules que aquest descompte de
resident evidentment no se’ns dóna pel fet de ser més pobres
o més rics sinó pel fet de ser a les Illes; ja pel sol fet de ser a
les Illes ja estam en desavantatge respecte de la resta de
ciutadans de l’Estat.

Per tant, el que denoten aquestes declaracions del ministre
és una profunda..., un profund desconeixement de la
problemàtica insular, que ens hauria de preocupar molt perquè
evidentment des d’aquests prerequisits cognitius respecte de
la diversitat d’Espanya, doncs clar, evidentment és molt difícil
fer unes polítiques justes respecte als habitants de les Illes
Balears i per tant, com ja vàrem fer en aquell moment
lògicament ens refermem en la postura de reprovar el ministre
i per tant, votar a favor de la proposició no de llei.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells . Per últim donem pas al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Borràs, és que no sabia quin dels dos...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No serà el més grup el que justifiqui les declaracions del
ministre Ábalos, perquè evidentment són injustificables i, per
tant, no les intentarem justificar.

Una de les veus primeres que es va aixecar reprovant
aquestes declaracions, aquestes manifestacions fetes en seu
parlamentària va ser la presidenta del Govern de les Illes
Balears que en el seu paper de defensa dels interessos dels
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ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears va lamentar i va
contradir aquestes manifestacions del ministre Ábalos i el va
cridar, entre cometes, a l’ordre perquè evidentment no era el
camí per a l’entesa amb els ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears fer unes declaracions que implicaven com s’ha dit aquí
un desconeixement de la realitat de les nostres illes, perquè
evidentment el dret a tenir una capacitat de mobilitat equitativa
amb la resta de ciutadans espanyols és un dret. I per tant, no és
cap prebenda que ens hagi de concedir aquest govern, sinó que
és un dret que tenim i en aquest sentit  és un dret la
compensació a través del descompte de resident i altres
mesures que es puguin aplicar i en tot... i açò evidentment és
així.

Tarifa plana sí o no, depèn, depèn dels casos, no és el
mateix una connexió Palma-Madrid, per dir alguna cosa, que
una Eivissa-Madrid o una Menorca-Madrid, cada ruta té la seva
problemàtica, té la seva complexitat i, per tant, s’ha d’intentar
donar una resposta a través de concessions de servei públic
com a sostre, a través de tarifa plana de mil maneres que hi ha,
depenent de la ruta que hi hagi.

No m’agrada posar... bé, credibilitat del ministre..., sí (...)
una altra cosa, vull dir el Sr.  Font que tenia en la seva
intervenció tot més (...), ha parlat també del Sr. Guindos, aquí
no parlarem de prospeccions petrolieres, de mil i una
circumstàncies que podríem reprovar sistemàticament a
governs d’Espanya.

No m’agrada posar el retrovisor, però permeti’m que ho
faci una mica, dia 31 de maig de 2018 es va aprovar a la
Comissió de Turisme d’aquest parlament una proposició no de
llei, amb l’abstenció del Partit Popular, que deia el següent:

“Primer. El Parlament de les Illes Balears i el Ministeri de
Foment estudiaran de manera consensuada amb el Govern de
les Illes Balears la viabilitat i conveniència d’establir criteris
amb normes que, des del respecte a la lliure concurrència i
competència, regulin i limitin les tarifes màximes d’aquells
vols o viatges de mar els quals tot i tenint el seu origen i
destinació qualsevol aeroport o port de les Illes Balears els
sigui d’aplicació a partir de la seva entrada en vigor, -encara no
havia entrat el vigor, l’increment del descompte de resident
del 75%, per tal que una mesura tan positiva com l’anunciada
tengui una repercussió efectiva (...) ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears."

"Dos. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
de Foment a establir mecanismes de seguiment i control,
d’acord amb el Govern de les Illes Balears, de l’evolució de
tarifes d’aquestes rutes aèries i  marítimes a les quals, tot
tenint el seu origen o destinació qualsevol aeroport o port de
les Illes Balears, els sigui d’aplicació l’increment del
descompte de resident del 75%."

I punt "tres. El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern d’Espanya a més enllà de la seva inclusió als
pressuposts generals d’enguany per a que incorpori
l’increment del descompte de resident del 75% en el Projecte
de llei de règim especial de les Illes Balears."

El Sr. Jerez em va dir que jo passava l’arada davant del bou
perquè efectivament encara no estava aprovada aquesta
mesura, només anunciada; després, oh, misteri, no va aparèixer
als pressuposts generals de l’Estat la partida ni les
modificacions legals necessàries, i fins que no va venir el
ministre Ábalos, precisament, no es van prendre les mesures
legals i pressupostàries necessàries perquè pogués entrar en
vigor el 75%.

Per tant, el ministre Ábalos, que ja dic que lament molt
aquestes declaracions, alguna de calenta n’ha fet per a les Illes
Balears, com va ser posar les mesures efectives per poder
tenir, gaudir d’aquest descompte de resident.

Vaig passar possiblement l’arada davant el bou amb aquesta
iniciativa, però un any i mesos després, vull dir la realitat..., jo
no som “pitoniso” que em diria el Sr. Font, però la realitat, que
ja coneixíem per antecedents perquè ja hi havia antecedents de
pujades de preu amb pujades del descompte de resident, vaig
voler posar la bena davant la ferida i en el moment en què es
prenien les mesures legals i pressupostàries per incorporar el
descompte...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... -gràcies, presidenta-, en incorporar el descompte també es
prenien les mesures cautelars per impedir que passés el que
passa.

El Sr. Castells se’n recordarà perquè hi era, per cert, va
titllar d’epidèrmica la meva iniciativa, però, en tot cas,
diguéssim, que s’ha de tenir una mica més de fons que la
pròpia... que la pura epidermis, perquè som on som un any
després de la meva iniciativa, que evidentment el Sr. Castells
hi va votar a favor, vull dir, no hi tenc res a dir.

En aquest sentit, per tant, reprovam, com va fer la
presidenta, les declaracions desafortunades del ministre
Ábalos, la qual cosa no vol dir que reprovem el ministre, sinó
les seves declaracions desafortunades, ja ho dic.

Evidentment votarem a favor dels punts segon i tercer
perquè ja diuen.... es troben en consonància amb el que vam
demanar ja fa més d’un any, un any i mig en aquest mateix
parlament, i tampoc no tenim cap inconvenient que la Llei de
protecció de dades miri si s’ha comès algun tipus d’error per
part del ministeri si... és que ha fet... al final ha fet les passes
que va anunciar que feien, que ell ha afirmat que no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor, Sr. Borràs.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

... -acab, Sra. Presidenta-, que ell ha afirmat que no ho faria,
que d’alguna manera va tirar enrere les seves paraules i en
aquest sentit esperem que així ho acompleixi.

Demanaria votació separada del punt 1, m’és suficient, i,
en tot cas, esperem que les mesures siguin efectives que es
proposen en aquesta proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. A continuació i ja per respondre a tot
i definir com es votarà passem la paraula a la representant del
Grup Parlamentari Unidas... ai!, -estic avui!...,- MÉS per
Mallorca i que defineixi per favor el sistema de votació,
gràcies.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, acceptam el vot separat dels
punts com ha demanat el Grup Socialista.

Vull agrair en general el vot a favor de tothom. Crec que és
positiu que això ens uneixi a totes les forces polítiques
d’aquesta cambra, crec que ho hem de tenir en compte i ho
hem de valorar.

Vull lamentar que voti en contra Ciudadanos d’aquest punt
2, perquè nosaltres el que hem posat, crec que així ho ha entès
el Partit Popular o així ho han entès les altres forces
polítiques que del que parlam és d’instruments, incloent la
possible implantació; nosaltres aquí no exigim res. Ens sap
greu que d’alguna manera sempre valorin més la lliure
competència que els drets dels ciutadans, drets insulars dels
ciutadans d’aquestes illes, a més protegits a la Constitució i a
l’Estatut.

Per tant, crec que al final tots estam d’acord amb el fons,
amb el fons de la qüestió, jo no em vull allargar més, en
qualsevol cas jo, Sr. Costa, li he de dir que tenim manca de
confiança a MÉS per Mallorca tant en el PP com en el PSOE,
perquè també és cert que el Partit Popular tampoc no ens ha
conduït gaire ni a un règim especial com toca ni ara..., encara
estam pendents de si un possible nou govern també ens hi
condueix. Per tant, esperem que entre tots...

El que sí que demanaria a totes les forces polítiques que
són aquí, crec que estam d’acord amb el fons de la qüestió,
que també ho defensin al Congrés de les Illes Balears i que
l’aigua, aquesta aigua salada no torni esborrar aquesta voluntat
política, crec que quasi unànime, de defensa de la
compensació insular. Per tant, això des de MÉS per Mallorca
seria la demanda d’avui.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Llavors passarem a la
votació punt per punt si els sembla bé.

(Remor de veus)

No, no, hi ha gent que ha demanat la votació separada i la
Sra. Campomar l’ha acceptat. 

Llavors passem a votar el punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Aprovada per 9 vots a favor; 3 en contra; abstencions, cap,
pel que compto.

Passem a votar el punt 2.

Vots a favor? Aprovada per... no, per majoria...

Vots en contra?

Abstencions? 1 abstenció.

Aprovada per majoria, per 12 vots a favor; 1 abstenció.

Passem a votar el punt 3.

Vots a favor? Aprovat per unanimitat.

Passem a votar el punt 4.

Vots a favor? També aprovat per unanimitat.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió,
i disculpin avui el que he fet amb...

(Algunes rialles)

..., avui no tenia el dia.
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