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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començam la sessió plenària del

dia d’avui i el primer punt de l’ordre del dia consisteix en el

debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant

ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 2973/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a plantilla de l'IB3.

La primera pregunta RGE núm. 2993/04, relativa a plantilla

d’IB3. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Francina Armengol

i Socias.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista vol

plantejar aquesta pregunta sobre el model de televisió

autonòmica de les Illes Balears que pretén o que està impulsant

el Govern de les Illes Balears i sobre un fet concret que ens

crida molt l’atenció i que el Grup Parlamentari Socialista s’hi

manifesta en contra i és la valoració que fa el Govern de

potenciar una televisió autonòmica pública a les Illes Balears

sense una plantilla que compti amb periodistes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern de les Illes

Balears.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. L’ens públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears volem que sigui una televisió que no sigui una

càrrega que no pugui assolir el pressupost de la comunitat

autònoma. I en aquest sentit volem que disposi d’un pressupost

adequat i suficient per elaborar una programació de qualitat.

Hem triat un sistema que és el de preu taxat, 53 empleats,

17 directius, sense descartar que hi hagi, per suposat, llicenciats

en periodisme. I això farà que tengui pocs costs fixos

d’estructura i planificarà una producció amb pressuposts.

Seguim convidant al Partit Socialista perquè participa

d’aquest programa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista

sempre ha dit el mateix, un projecte que comença malament sol

acabar pitjor i aquest projecte comença molt malament en

aquesta casa perquè no ha estat consensuat amb ningú, en cap

força política que conforma el Parlament de les Illes Balears.

No ha estat consensuat tampoc a nivell social i a més amb un
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canvi de Govern, dia 14 de març, allà on es planteja un nou

model de televisions públiques a nivell estatal. Un model que

fuig molt del que pot ser el control partidista d’un ens que ha

de ser un servei públic per a tota la comunitat autònoma.

La Sra. Vicepresidenta parlava del pressupost taxat,

evidentment qui estableix les prioritats pressupostàries és el

Govern de les Illes Balears i qui ha establert fer la televisió

autonòmica de les Illes Balears és el Govern de les Illes

Balears. De totes formes pressupost taxat que sí es permet el fet

de contractar 17 directius i haver gastat ja 12 milions d’euros

només en edificis i en reformes d’edificis que nosaltres

entenem que és molt exagerat per a una plantilla que no existirà

per dur endavant la televisió pública de les Illes Balears.

Però vull fer esment a això de no contractar periodistes que

formin part de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears. Què hagués estat, sense comitès d’empresa, Televisió

Espanyola la passada època quan haguessin denunciat la

manipulació informativa? Com se n’hagués assabentat la

població de les Illes Balears, concretament aquí de la

Delegació Territorial de les Illes Balears? Qui podrà denunciar

dins la casa com està funcionant l’ens de Radiotelevisió de les

Illes Balears si els treballadors no són treballadors propis de la

casa? I a més ens sembla Sra. Vicepresidenta que el fet

d’externalitzar els informatius i tota la producció no garanteix

ni el control social de la informació, ni la manipulació que hi

pugui haver. Entenem que el Govern de les Illes Balears opta

per no tirar endavant una televisió pública com a servei públic

sinó que opta per tirar endavant un model de televisió de partit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. Té la paraula l’Hble.

Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. El Sr. Matas, aquesta que els parla

i tot el Govern segueix fent un oferiment al Partit Socialista

Obrer Espanyol de les Illes perquè abandoni aquest tarannà

agressiu, aquest tarannà del no i s’incorpori a aquest projecte

que serà, sens dubte, un projecte de futur.

Sra. Armengol, 70 persones són les contractades o seran les

contractades per dur endavant aquest ens i a vostè li pareix

exagerat. Li pareix millor la plantilla de 1.700 persones del Sr.

Maragall? Li pareix millor la plantilla de 375 persones de

Castella-La Manxa del Sr. Bono? Nosaltres creim que anam

cap a una televisió que serà molt més austera i que per suposat

tendrem un seguiment de tot allò que faci... i per tant, serà una

televisió de servei públic. Com vol que facem una televisió de

qualitat si no tenim edificis? I han de ser edificis de qualitat

perquè si fas malament, si no fas malament.

El tema dels periodistes, vostès quan governaven en el pacte

d’esquerres tenien un director general de comunicació que no

era periodista. Bé, no sé si els va anar bé o no els va anar bé,

però jo crec que el més important és que hi hagi directius, que

entre els directius hi hagi gent de pes, que hi hagi gent

competent, que hi hagi llicenciats en periodisme, però que hi

hagi empleats de tot tipus. 

En qualsevol cas jo la segueix convidant a participar

d’aquest projecte, que abandoni el camí del no i que s’incorpori

en aquest projecte perquè no és més que perseguir l’objectiu de

defensar la identitat del poble i que s’incorpori amb un nou

tarannà, que ara està tant de moda, i el qual a vostè pareix que

li manca.

I.2) Pregunta RGE núm. 2974/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Consell Agrari Interinsular.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la segona pregunta RGE núm. 2974/04, relativa

a Consell Agrari Interinsular que formula l’hble. Diputat Vicent

Tur i Torres del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula

l’Hble. Diputat.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, duim pràcticament

ja un any de legislatura i encara no s’ha convocat, ni s’ha reunit

el Consell Agrari Interinsular. Per això volíem conèixer els

motius. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Agricultura.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores)

Gràcies, Sr. President. La voluntat d’aquesta consellera és

nomenar, dins un termini màxim d’un mes, el president del

Consell Agrari de Mallorca i a continuació convocar el Consell

Agrari Interinsular.

Per tant, això serà el calendari que durem. La veritat és que

el president del Consell Agrari de Mallorca encara no està

nomenat, però crec que dins una setmana, màxim 10 dies el

tendrem nomenat i després convocarem tot d’una el Consell

Interinsular.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En

aquest tema veim que el que han fet és canviar el president de

l’interinsular, això sí que ho varen fer relativament de pressa i

ara resulta que s’està a l’espera de què es canviï el president del

Consell de Mallorca i aquest és el motiu pel qual es retarda

quasi un any la convocatòria d’aquest Consell Agrari.

Hem de tenir en compte que acabam d’encetar una

legislatura i que hagués estat oportú, entenem nosaltres, debatre

i compartir amb el sector les línies mestre d’actuació de la
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conselleria, però molt especialment en aquestes dates on ha

entrat en vigor la nova política agrària comuna, que sens dubte

tendrà efectes importants per al sector a les nostres illes. I

creim que són temes prou importants, prou rellevants per haver

reunit el sector.

Vostès no compten amb el sector, passen del sector. S’han

limitat a fer algunes actuacions com canviar el Consell

Econòmic i Social l’organització representada, sense consultar

el sector, han tret la representació del sector de dins el Consell

Assessor de Turisme. Aquestes són les actuacions que han fet

vostès, però al contrari, en positiu, no n’hem vist ni una. Tan és

així, que duen un any sense reunir el principal òrgan de

consulta i de participació del sector respecte de la conselleria.

Per tant, una cosa sí que està clara, vostès actuen com a

mínim al marge del sector. Ara allò que ens preocupa i d’allò

que dubtam és que tenguin polítiques a favor del sector. Això

seria molt més greu i creim per l’activitat que duim de

legislatura que començam a confirmar que vostès, ni tan sols,

tenen polítiques per a aquest sector i a favor del sector. No vull

dir ni tan sols consultar-los, com ja han demostrat que no fan.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Agricultura.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores)

Jo li contestaré i li diré que duc 8 mesos com a màxim de

consellera i li puc assegurar que els problemes que s’han resolt

de cara al sector han estat importantíssims per al propi sector.

No es pensi que hem estat sense fer feina. Que és molt

important tenir diverses reunions amb el Consell Agrari, vostès

durant els 4 anys es varen reunir 8 vegades. Jo li assegur que

superarem aquest número.

Per tant, convocarem el sector agrari, hem parlat amb la

conselleria les vegades que ha fet falta, hem parlat amb tots els

sindicats les vegades que ha fet falta i quasi estic per dir-li que

ens hem reunit moltes més vegades que vostès es reuniren,

almanco dins aquests 6 o 7 mesos primers que jo som

consellera. Som molt conscient del que necessita el sector i hi

estic fent feina perquè no els falti res. I si és tan necessari el

tema de convocar el Consell Agrari, crec que ho és, més

necessari han estat resoldre problemes puntuals, tan de

subvencions com de problemes que han sortit al llarg d’aquests

mesos i crec que n’hem sortit amb bon nom, baldament a vostès

els sembli que no.

Continuarem fent feina per al sector, convocarem els

consells agraris, però el que anirem fent és resoldre problemes

del dia a dia, que en temes de subvencions, em creguin, que

estàvem ben retardats i en aquest moment estam al dia.

No he de dir res més.

I.3) Pregunta RGE núm. 2935/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Fira Internacional del Llibre de

Guadalajara (Mèxic).

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 2935/04, relativa a

Fira Internacional del llibre de Guadalajara (Mèxic) que

formula l’Hble. Diputat Sr. Pere Sampol i Mas del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula l’Hble.

Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé l’anunci de fa poc més d’una

setmana dels presidents de Catalunya i les Illes Balears de

sortir les Illes Balears de l’Institut Ramon Llull, pareix que es

té intenció de què sigui amb efectes immediats, si no és així em

corregeixi i ho celebraré Sr. Conseller. I això comporta que els

autors i les editorials de les Illes Balears hauran de cercar una

via per assistir a la segona fira del llibre més important del

món, la de Guadalajara a Mèxic.

En aquest sentit li demanam, Sr. Conseller, com té previst

donar cobertura a la necessitat d’acudir a aquesta fira tan

important?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Diputat, efectivament la sortida de l’Institut Ramon Llull

suposa una disfunció molt gran respecte la presència que

havíem de tenir a la Fira del Llibre a Guadalajara perquè existia

un conveni, no entre la Generalitat, el Govern balear i els

organitzadors de la fira, sinó entre la fira i l’Institut Ramon

Llull, això és important dir-ho. Per tant, en el moment en què

nosaltres estam despenjats del Ramon Llull naturalment tenim

dificultats de tenir presència en aquesta fira.

No obstant, en aquests moments estam mirant la possibilitat

de veure de quina manera podríem ajudar als nostres editors i

autors a tenir algun tipus de presència. No serà en els termes en

què estava previst inicialment, certament, o en principi no serà

així. No sabem si es pot establir alguna colAlaboració concreta

per a aquest objectiu. Però naturalment la nostra idea en

aquesta moments és seguir dedicant recursos, encara que no

sigui a través de l’Institut Ramon Llull, a potenciar la presència

dels nostres autors i dels nostres editors a l’exterior. En aquest

sentit vull dir que tendran ajudes i tendran colAlaboració.

Vostè em demana quina quantia, jo no puc ser exacte en

aquest tema. Vostè sap que nosaltres veníem fermats un poquet

per un conveni que el Sr. Damià Pons va signar dos dies

després de perdre les eleccions i que suposava un finançament

addicional per la que no hi havia partida pressupostària
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precisament l’any passat de 300.000 euros que s’havia de donar

al Ramon Llull per finançar aquest tema.

Bé nosaltres en aquest moment ens trobàvem en la situació

d’intentar aconseguir els recursos per poder finançar aquesta

participació. Naturalment en el moment en què quedam fora de

l’institut no es planteja enviar recursos a l’institut, seria absurd.

Es pretén dedicar recursos perquè els nostres editors i autors

puguin estar present d’alguna manera, tal vegada d’una manera

més modesta, però d’alguna manera, tota vegada que a més la

llengua catalana és la convidada a la Fira de Guadalajara i

estaria bé que algun tipus de presència tenguéssim i jo estic

segur de què serà així.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Miri, jo l’emplaçaria, una vegada

més, a reconsiderar aquesta decisió. És cert que des de la

Generalitat no han guardat les formes, es pot dir que fins i tot,

els han empès a sortir del Ramon Llull, però al final ells no han

guardat les formes, però qui surten són vostès, qui romp és el

Govern de les Illes Balears, qui anuncia que se’n va és el

Govern de les Illes Balears. Només paga el 15% del pressupost,

però té el 50% i això era la gran virtut d’aquest acord, era un

acord entre dos països amb una població distinta, però d’igual

a igual.

Miri, l’Institut Ramon Llull encara està vigent, és més, els

estatuts diuen que perquè un membre en surti ho ha de

comunicar en 6 mesos d’antelació. Per tant, jo crec que el més

lògic seria que durant aquests 6 mesos continuïn les activitats,

com a mínim aprofitin el conveni que té signat l’Institut Ramon

Llull amb la Fira de Guadalajara i que efectivament la cultura

catalana és la convidada d’honor de la fira i això permetria

tenir una presència digna dels autors i les editorials de les Illes

Balears. I mentre tant, continuïn dialogant i a veure si refem

aquest vertader desastre, qüestionat per tot el món cultural, no

només de les Illes Balears sinó també de Catalunya. Crec que

seria una responsabilitat dels dos presidents i dels dos governs

reconduir aquesta situació a la situació anterior.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Recull el seu plantejament, que em sembla interessant. Jo li

he d’agrair a més el to que vostè ha emprat durant tot aquest

debat que hi ha hagut aquestes setmanes passades, ha estat molt

comprensiu cap a la nostra posició i ho repetesc avui, l’honora

molt a vostè. Jo vull que comprengui la cambra que nosaltres

no hem romput, nosaltres hem estat convidats a sortir, perquè

quan a algú que està en peu d’igualtat se li diu...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 2977/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a pressupost que es destinarà a actuacions del Pla

de qualitat turística de les Illes Balears.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 2977/04, relativa a

pressupost que es destinarà a actuacions del Pla de qualitat

turística de les Illes Balears qeu formula l’Hble. Diputat Sr.

Antoni Marí i Tur del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula

l‘Hble. Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, tots coneixem els

esforços que des de la seva conselleria es vénen fent per a la

millora de la qualitat turística a les nostres illes i que s’havia fet

fins ara d’una manera concreta, més especialment per a la

indústria hotelera i ara amb aquest nou Pla de qualitat es fa

extensiu a tota l’oferta complementària, fins i tot, als destins i

als municipis. 

Però tot això no es fa sense tenir sous, sense tenir diners i

és per això que concretament li preguntam, quin és el

pressupost conjunt que es destinarà a les actuacions

contemplades en el Pla de qualitat turística de les Illes Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Efectivament, en una primera fase d’aquest pla integral de

qualitat turística estan previstes les següents aportacions: la

Conselleria de Turisme té prevists 796.000 euros, 194.500

provenen de fons socials i 560.000 vénen de projectes

europeus, amb una suma de prop d’1,5 milions d’euros i que

sumats als 125.700 euros del suport tècnic i humà que es

destinarà en la implantació d’aquests sistemes de qualitat en

aquests tres segments que vostè ha comentat, donarien una xifra

total d’1.676.200 euros. Aquesta és una primera fase i el que

pretenem és ampliar en el futur, a l’any 2005 i l’any 2006 que

ens permetria també, si aconseguim els recursos europeus i els

fons necessaris, poder incrementar en 3.250.000 euros i que

sumats al 1.676.000 inicial ens podrien donar al final d’aquesta

legislatura una inversió de prop de 5 milions d’euros en la

implantació d’aquests sistemes de qualitat.

Moltes gràcies.
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I.5) Pregunta RGE núm. 2976/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a rescat del contenidor d'hidrogen del

vaixell "Lucia B".

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 2976/04, relativa

a rescat del contenidor d’hidrogen del vaixell Lucia B que

formula l’Hble. Diputat Sr. Francesc Molina i Fresneda del

Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble.diputat.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gracias, Sr. Presidente. Hace 15 días se produjo un

accidente cerca de la costa balear por el cual cayó al mar un

contenedor con carga peligrosa. Queríamos saber qué

valoración hace el conseller de Interior del dispositivo de

emergencia que se instauró para su localización y rescate.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Diputat, jo crec que en aquesta emergència a la qual vostè es

refereix, l’actuació de la Direcció General d’Emergències i tot

l’equip d’emergències ha estat exemplar i en poques dates s’ha

pogut controlar aquesta caiguda al mar del contenidor i després,

una vegada que ha surat i s’ha descobert per Salvament

Marítim, ha estat conduït (...) al port de Palma i la feina de

llevar l’hidrogen del contenidor ha estat realment controlada i

no hi ha hagut cap perill. Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2952/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i els Verds, relativa a previsions respecte

de la promoció exterior de la llengua catalana.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 2952/04, relativa a

previsions respecte la promoció exterior de la llengua catalana

que formula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Rosselló i Pons

del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds. Té la

paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vist que pensa sortir el

Govern de les Illes Balears de l’Institut Ramon Llull i també

vist que vostè ha fet declaracions respecte que farà promoció

exterior de la llengua i la cultura catalana. Li volíem demanar

quines accions concretes de promoció exterior de la llengua i

cultura catalana té previstes el Govern, després de

l’abandonament de l’Institut Ramon Llull?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.

Diputada, nosaltres naturalment pretenem dedicar recursos a la

promoció de la nostra cultura i els nostres autors fora de les

nostres fronteres. Òbviament era millor fer-ho amb un gran

aparell estratègic allà on posàvem només el 15, 16 o el 18%

segons l’any i la resta ho posava la Generalitat i això ens

permetia una capacitat de maniobra que ara no tenim

segurament. Però això no lleva que dediquem els recursos i els

esforços perquè aquesta promoció es faci.

Jo vull subratllar precisament en aquesta intervenció de

quina forma ha estat vist aquest tema des de Catalunya i la gran

solidaritat que quasi totes les forces polítiques han reconegut

respecte a l’esforç que havia vengut fent el Govern balear per

mantenir-se dins l’Institut. I que només una política

equivocada, sense cap dubte i de mal to, si es pot emprar

aquesta expressió aquí dins, de la consellera Mieras, ha fet que

fos impossible la convivència dins aquest Institut. He d’agrair

també a la diputada que hagi estat l’única veu discordant dins

tot l’arc parlamentari i ens hagi prejutjat, com fa amb tanta

freqüència, i hagi dit que això una decisió que suposa “la

valencianització i l’aïllament cultural de les Illes Balears”. Un

dels vells motius del seu tarannà i del seu pensament.

Però en aquest cas he de dir que si llegeix la premsa de

Catalunya i en general la d’aquí, veurà que les opinions més

amples han estat de suport i comprensió cap a la posició del

Govern balear.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, dir-li que és cert, ja li

ho ha dit anteriorment el Sr. Sampol, que hi ha hagut

actuacions per part de la Generalitat que no han estat el

correctes que haurien d’haver estat i que efectivament ha empès

tal vegada a prendre la decisió que vostès han pres. Però així i

tot nosaltres seguim denunciant el nul interès que ha tengut el

Govern de les Illes Balears per mantenir-se dins l’Institut

Ramon Llull. Creim que s’ha de reconsiderar aquesta decisió,

creim que era una bona eina per dur endavant la promoció de

la cultura i la llengua catalana. Per tant, en aquest sentit li

demanaríem o l’instaríem que reconsideri aquesta decisió. 

Entenem també que la promoció exterior de la nostra

cultura i la nostra llengua és un fet molt important, però que

s’ha de fer en colAlaboració amb altres comunitats de llengua

catalana i evidentment ens preocupa amb qui es vulgui fer si és

que es pensa fer alguna colAlaboració amb algú, sigui només

amb València.
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Nosaltres per tant, creim que s’hauria reconsiderar per tal

de què tot allò que suposa aquesta promoció de la llengua i

cultura catalana que vostè no m’ha contestat quina és la què

farà, idò precisament que es faci dins l’àmbit de totes les

comunitats de parla catalana.

Per tant, demanaríem que sobretot concretés quines seran

aquestes actuacions que hi haurà per part del Govern respecte

aquesta promoció exterior de la nostra cultura i la nostra

llengua i sobretot, que es faci en colAlaboració amb Catalunya

i evidentment també amb València. Però sobretot amb tot

l’àmbit de parla catalana i no precisament amb Catalunya no fer

gairebé res i fer-ho en altres àmbits.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Com sap la Sra. Diputada, vaig

solAlicitar immediatament la meva compareixença urgent en

comissió per explicar tots els detalls d’aquest tema i

naturalment per explicar també el plantejament de futur que

volem fer i que serà un plantejament de cooperació amb els

creadors, els autors, de la defensa de la nostra cultura, de

defensa de la nostra llengua i també, ho varen dir els dos

presidents quan es reuniren, també de llançar projectes

conjunts, segur que podem tenir projectes conjunts per

cooperar. 

Però li he de dir, ja ho diré amb més detall perquè no em

queda temps, que a l’Institut Ramon Llull no ens hi volia la

consellera Mieras. Aquesta és la realitat.

I.7) Pregunta RGE núm. 2975/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a desenvolupament del conveni amb el

Ministeri de Medi Ambient sobre infraestructures de

costes.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta RGE núm. 2975/04, relativa a

desenvolupament del conveni amb el Ministeri de Medi

Ambient sobre infraestructures de costes que formula l’Hble.

Diputada Sra. Assumpte Vinent i Barceló del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Popular

ens agradaria saber quines accions pensa dur a terme a curt

termini la Conselleria de Medi Ambient per tal de desenvolupar

el conveni signat amb el Ministeri de Medi Ambient, sobre

actuacions en infraestructures de costes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.

Diputada, idò en principi els que tenim ganes de desenvolupar

són els que figuren en el conveni signat dia 12 de març, allà on

el Govern central ha de posar el 50% del que posi també el

Govern balear, 12 milions d’euros cada any, en total 24 milions

d’euros entre Madrid i les Illes Balears. Un total de 96 milions

d’euros en 4 anys, allà on figuren tota una sèrie d’obres,

aquestes obres van des de regeneració de sistemes dunars, des

d’eliminació de barreres arquitectòniques per accedir a les

platges, també hi ha l’acabament d’algun passeig per a

vianants. I després també hi ha una borsa de doblers sense

acabar de dir quina obra es farà en concret i que poden servir

per al nostre litoral, en aquelles obres i projectes que ens posem

d’acord el Ministeri de Medi Ambient i el Govern balear.

El més important d’això és que es reuneixi la comissió

mixta, de la qual ja hem demanat a la ministra aquesta reunió

i és la comissió mixta la que s’ha de posar d’acord per als

projectes i esperam que aquesta comissió es pugui reunir quan

abans. D’aquesta comissió es donaran a conèixer quins

projectes es faran enguany o quins començaran l’any que ve. Jo

crec que és una qüestió que no hi podem perdre molt de temps.

És a dir, els projectes que s’hagin de fer l’any que ve seria

important definir-los, n’hi ha tot un caramull que estaven

pendents i que els ajuntaments de distints colors polítics

coneixen quins eren els projectes que havien de fer. Esper que

es respectin aquests projectes, a no ser que els ajuntaments no

els vulguin i els vulguin canviar, lògicament nosaltres no

anirem en contra de la voluntat d’un ajuntament, ni molt

manco, per part del Govern balear. I aquells que ens posem

d’acord l’any que ve s’haurien de començar a fer. I també ens

hem de posar d’acord quins executarà el Govern central i quins

executarà el Govern de les Illes Balears, perquè el més

important d’aquest conveni és que aquesta comissió mixta fa

que hi hagi d’haver acords de les dues parts, mai un podrà

imposar a l’altre.

Moltíssimes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 2979/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a actuacions de la Conselleria de Comerç, Indústria

i Energia a les oficines comercials d'Estats Units.

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta número 8 queda ajornada.

I.9) Pregunta RGE núm. 2972/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a previsions de mercat de Gran Bretanya.

Passam a la pregunta número 9 RGE núm. 2972/04, relativa

a previsions de mercat a Gran Bretanya que formula l’Hble. Sr.
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Celestí Alomar i Mateu del Grup Parlamentari Socialista. Té la

paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Queda plantejada en els seus

propis termes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Diputat, vostè sap tan bé com jo que fer previsions avui en dia

és molt complicat, sobretot pel canvis d’hàbits i usos que s’està

produint en el mercat turístic, allà on el consumidor, el client

final en definitiva està esperant amb moltíssimes ocasions el

darrer moment per fer la seva compra definitiva, esperant la

millor oferta o el millor preu. Al marge de què en el mercat

britànic, de manera molt especial també, només podem comptar

per fer aquestes previsions amb les dades dels majoristes de

viatges, vostè també ho coneix i ho sap perfectament que avui

dia el turisme individual també té el seu pes i no basta només

poder tenir en compte les dades dels majoristes de viatges.

Per tant, fer previsions és molt complicat, li he de dir que hi

ha un apunt que s’ha de tenir en compte i que és la fortalesa de

l’euro en relació a la lliure i que fa, no només les Illes Balears

sinó el conjunt de destins turístics zona euro, que enguany

tenguin més dificultats que els anys anteriors quant al mercat

britànic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament fer previsions

és difícil, però jo li demanava exactament quines previsions

tenia i jo entenc que vostè em diu que no té previsions. El

primer que vull fer notar és que existeix un estudi, que és el

Nielsen, que es podia publicar cada mes i cada mes vèiem com

anava evolucionant el mercat de paquets britànic. Vostè ens va

anunciar ja fa temps que faria un conveni amb les oficines de

turisme i que tendríem una anàlisi molt millor del mercat

britànic, no el tenim.

Segon, jo crec que vostè està donant voltes per no acceptar

una realitat. I a mi no em preocupa, jo no faré la demagògia,

com va fer vostè, dient que la culpa de què el mercat britànic

vagi malament és del Govern, jo crec que ni la tenia abans ni la

té ara. Però jo allò que crec que sí hem de demanar al Govern

és que si el mercat britànic i pareix ser per allò que jo estic

llegint a la premsa que no està evolucionant de forma positiva,

que actuï. 

I darrera aquesta contesta seva de no voler explicacions i

divagar, jo crec que està amagant una falta d’actuació. Vostè i

el Govern va arribar dient que això es solucionava en 45 dies

i que no hi hauria cap problema, que tot aniria bé i ara resulta

que es dóna un bany de realitat. Es dóna un bany de realitat i es

troba de front amb aquesta realitat i li diu això no funciona tant

com vostès ens varen dir. Jo crec que allò que ha de fer el

Govern i vostè en concret és cura d’humilitat davant aquest

bany de realitat. I ha de reconèixer que ha estat deixant de fer

campanyes, ha estat deixant de fer cuidant la imatge del destí

que preserva el seu medi ambient i la seva natura i que ha estat

deixant de fer totes aquelles actuacions necessàries per penetrar

dins el mercat britànic.

Per tant, jo li deman que actuï i no ens vengui a divagar a la

cambra perquè davant un problema necessitam una solució.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri, no

es tracta de divagar, es tracta de plantejar les qüestions amb

serietat, amb rigor i no fer pronòstics per fer pronòstics. Vostè

sap millor que jo que avui en dia fer previsions, amb un mercat

que cada vegada està més acostumat a la contractació en el

darrer moment, és complicat. Tot i això, jo li reconec una

dificultat puntual del mercat britànic com a conseqüència de la

fortalesa de l’euro en relació amb la lliura, però no me faci a mi

aquí l’obligació o el deure d’aventurar pronòstics, previsions,

perquè vostè sap tan bé com jo que aquests pronòstics i

aquestes previsions tenen el risc de caure en equivocacions i en

errors, i no aportaríem res al necessari i al seriós debat polític

que podem tenir vostè i jo.

La situació era fa deu mesos molt difícil i naturalment

continua dins la dificultat normal que vostès varen deixar

després de quatre anys d’una nefasta política turística. Així i

tot, Sr. Alomar, les xifres de què disposam fins al dia d’avui,

que són les tancades al mes d’abril, és d’un increment del 6%

de l’arribada de turistes a les Illes Balears, fins al dia 30

d’abril. De manera que dins el context de dificultat que vostè

va deixant, afortunadament i amb moltes dificultats, ho

reconec, anam millorant.

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 2980/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a actuacions de la Conselleria de Treball i

Formació als centres especials de formació.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 2980/04, relativa

a actuacions de la Conselleria de Treball i Formació als centres

especials de formació, que formula l’Hble. Diputat Sr. Jaume
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Tadeo i Florit del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula

l’Hble. Diputat.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Formulam aquesta pregunta al conseller de Treball i Formació

per saber quines actuacions du a terme la seva conselleria en

relació amb les ajudes per al cost salarial dels centres

d’especial ocupació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Treball i Formació.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Guillem de Olives i Olivares):

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. Des de la

primera reunió que vam tenir amb els centres d’especial

ocupació de l’any 2003, vam tenir dos objectius: primer de tot,

perquè ens ho van demanar ells, és que s’havien de consensuar

les convocatòries; i per altra banda, s’havia de modificar la

propera convocatòria de l’any 2004. El motiu que ens van

manifestar és que s’havia de fer una adaptació de les

convocatòries a les necessitats dels centres i després l’altra

qüestió que tenien molt important, era possibilitar que es fessin

els pagaments dels costs salarials dels mesos de novembre i

octubre que no s’havien fet efectius.

Després de vàries reunions, vam consensuar la convocatòria

de l’any 2004, i al mateix temps també vam possibilitar que

aquests pagaments es poguessin realitzar, que anys anteriors no

s’havia fet. I com ho havíem plantejat dins la convocatòria?

Doncs, ampliant simplement la presentació de la documentació,

perquè la documentació la poguessin presentar dels costs

salarials, la del mes d’octubre durant tot el mes de novembre i

que la del mes de novembre també es pogués presentar durant

els primers dies de desembre, abans de tancar l’exercici

pressupostari.

Ara ja hem aprovat aquesta convocatòria d’una forma

consensuada amb tot el sector i a més està suportada per tots els

centres especials d’ocupació. Ha sortit ja amb un pressupost

d’1.679.000 euros i possibilita la continuïtat d’aquests 17

centres especials d’ocupació que donen suport a més de 456

persones amb discapacitat. Ens queda ara mantenir aquestes

reunions amb els centres especials d’ocupació i en aquest

moment plantejam la possibilitat de fer fins i tot una

modificació de les bases, a més de la convocatòria, per

mantenir aquest consens i possibilitar cobrir nosaltres les

necessitats dels centres especials d’ocupació.

I.11) Pregunta RGE núm. 2978/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a parador de turisme a

Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta núm. 11, RGE núm. 2978/04, relativa

a parador de turisme a Menorca, que formula el l’Hble.

Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Voldríem conèixer quina és l’opinió, quina valoració fa la

Conselleria de Turisme sobre la possibilitat que l’illa de

Menorca compti amb un parador de turisme.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com és

sabut, a les Illes Balears no hi ha al dia d’avui cap parador

nacional; esperem que es pugui concretar ja definitivament la

possibilitat d’un parador nacional a l’illa d’Eivissa,

concretament a Dalt Vila. I en relació amb la pregunta que

vostè me fa de Menorca, jo li he de dir que l’oferta d’un

parador respon a una oferta turística diferenciada del que és el

conjunt de l’oferta turística que avui en dia tenim a les Illes

Balears; que respon també a un segment de mercat molt distint

segurament del que rebem a les Illes Balears, i que normalment

representa un plus de qualitat a l’oferta turística en el seu

conjunt, i sempre sol ser, a més, bastant beneficiós per a

l’oferta complementària que envolta aquell parador.

Des d’aquest punt de vista, jo li he de dir que sempre que es

pogués aconseguir un lloc emblemàtic, nosaltres, com a

Govern, sempre naturalment estaríem d’acord amb la

possibilitat d’un parador a Menorca. I des d’aquest punt de

vista, li he de dir que me consta que hi ha hagut ja propostes

des del Consell Insular de Menorca, recents i no tan recents,

quant a la possibilitat que l’illa de Lazareto, a Maó, pogués ser

objecte de l’estudi o de la viabilitat d’un futur parador nacional.

Des d’aquest punt de vista, si tant l’Ajuntament de Maó, com

el consell insular, com les institucions, en general, de Menorca

expressen el seu suport a aquesta possibilitat, doncs jo li he de

dir que el Govern de les Illes Balears defensarà també i

suportarà davant Turespaña la possibilitat de dur a terme aquest

parador nacional, que naturalment, si fos aquest cas concret de

l’illa de Lazareto, requeriria prèviament de la necessitat que el

Ministeri de Sanitat, que crec que és el propietari d’aquestes

instalAlacions, doncs fes la cessió oportuna a Turespaña per a la

possibilitat de fer aquest parador.

Per tant i concloent, des d’aquest punt de vista, li he de dir

que és una oferta que podria ser atractiva, interessant i que el

Govern suportarà des del primer moment, sempre que compti

amb el suport previ també tant de l’ajuntament implicat, en

aquest cas seria el de Maó, com el del Consell Insular de

Menorca.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir?

I.12) Pregunta RGE núm. 2971/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a increment del pressupost de la

Conselleria d'Interior.

Passam a la pregunta núm. 12, RGE núm. 2971/04, relativa

a increment del pressupost de la Conselleria d’Interior, que

formula l’Hble. Diputat Sr. Antonio Diéguez i Seguí, del Grup

Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. ¿Utilizó el conseller de Interior

el pretexto de un expediente sancionador de la Unión Europea,

contra el reino de España y subsidiariamente también contra la

comunidad autónoma de las Islas Baleares, que en realidad no

existía, para conseguir incrementar el presupuesto de su

conselleria, en perjuicio de las consellerias de Salud y

Educación?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.

Diputado, mire usted, decir que es un pretexto que el año 2001

la Unión Europea iniciase o hiciese la carta de emplazamiento

al reino de España, por incumplimiento de la directiva,

conocida como SEBESO, es desconocer la realidad, es negar

la mayor. Usted puede hacerlo.

La importancia de Emergencias en el Gobierno de la actual

legislatura la da el presidente del Gobierno cuando en la

creación de su gobierno crea específicamente la Dirección

General de Emergencias, porque cree que este riesgo de

emergencias no estaba en Baleares bien controlado, no estaba

bien desarrollado y que tenía que tener un rango de dirección

general para poder dar a los ciudadanos de Baleares los

servicios que se merecen.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias. No le darán mucha importancia a la Dirección

General de Emergencias cuando es la única dirección general

que no consta en Internet, en el organigrama de su conselleria,

no existe, no le darán demasiada importancia. Sr. Conseller, yo

le había preguntado si había utilizado esa excusa, no me ha

contestado; no me ha contestado por no decirme que sí, porque

usted en una reunión, en la que estaba junto con consellers de

este Gobierno, en el Consolat, discutiendo sobre presupuesto,

reclamó más dinero para su conselleria, y para justificar su

petición, con su teléfono móvil y en presencia de otros

consellers, llamó usted a su director general y le solicitó que le

enviara por fax al Consolat un documento titulado: Informe

sobre incumplimientos graves de la legislación de emergencias.

En pocos minutos lo recibió y lo repartió entre los diferentes

consellers. En dicho documento se hacía mención expresa a una

sanción de, textualmente: alrededor de 200 millones de euros,

y además se hablaba de las Islas Baleares como administración

culpable.

Sr. Conseller, usted, pudo ser que engañara a los miembros

de su Gobierno para derivar dinero hacia su conselleria, dinero

que pretendían principalmente Sanidad y Educación, ellos ya

le pasarán cuentas, a mí me toca pasarle cuentas en nombre de

los ciudadanos a los que usted engañó con esta supuesta multa.

Usted declaró: “Si no logramos que se archive el expediente

sancionador, quizás al menos podamos reducir su importe”.

Usted dijo en este Parlamento, palabras textuales suyas: “Que

había iniciado los trámites -palabras textuales- con el fin de

anular, si es posible, la sanción económica por incumplimiento

de la normativa europea en relación al riesgo químico”. No se

anula lo que no existe, usted dijo que iba a anular una sanción

que no existía, así lo dijo, son palabras textuales y están

reflejadas en el Diario de Sesiones. ¿Dónde está la sanción que

pretendía anular? Muestre un solo documento de la Unión

Europea en el que se diga que existe una sanción a España por

culpa de Baleares de 200 millones de euros.

No existe, reconozca que no existe, hoy ya nos empieza a

hablar de una carta de emplazamiento, que no tiene nada que

ver con el expediente sancionador, que está mucho más allá del

inicio del expediente sancionador, que comienza realmente con

un dictamen motivado. Sr. Rodríguez, reconozca que no existe.

Ah, y por último, como me quedan unos segundos, le diré,

aprovecho para decirle que si va a cesar usted al Sr. Berastáin

por sospechas y filtraciones está usted equivocado, no lo haga.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Diputado, yo creo, usted

ha sido presidente por 20 días de este Parlamento, pero nunca

ha sido conseller y al menos no ha sido conseller de este

Gobierno, por lo tanto no sabe que este Gobierno cómo se

confeccionaron los presupuestos; pero le puedo asegurar que no

ha habido ningún Consejo de Gobierno en donde se discutan

los presupuestos de cada conselleria, se lo digo a usted, aunque

usted tenga ya el Bitel 2, se ve que tiene usted el Bitel 2, pero

bueno, ya miraremos a ver el tema éste.

Mire, Sr. Diputado, la Unión Europea tiene un

procedimiento sancionador que es el siguiente: carta de

emplazamiento; dictamen motivado y sentencia del Tribunal

Europea. Pues mire usted, estamos en el dictamen motivado, en

segunda fase. Si usted quiere que le nombre un documento,
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pues mire usted, carta de la señora, carta de la Comisión (...)

Europeas, del Comisario europeo a la Ministra de Asuntos

Exteriores de España, indicándole el informe motivado, con

fecha 2 de abril de 2003. Hasta que no haya sentencia, no se

sabrá.

Pero mire usted, ni voy a cesar a nadie ni voy a ponerme

nervioso por usted. Usted hará lo que quiera, usted, Sr.

Diéguez, y usted será responsable de lo que haga. A mí lo que

me preocupaba es que hasta el 2 de febrero de este año, esta

comunidad incumplía la dirección, pero incumplía la dirección

no era por la multa, era porque ...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II. InterpelAlació RGE núm. 1883/04, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a reforma

de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

A continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia que

consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm. 1883/04,

presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

En nom del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. El passat dia 25

d’abril, amb motiu de la commemoració del vint-i-cinquè

aniversari de la constitució del Consell Insular de Mallorca, el

president del Govern, l’Hble. Sr. Jaume Matas, declarà: “Si

s’obri el meló de les reformes estatutàries i del finançament

autonòmic, Balears té els mateixos drets socials, polítics,

econòmics i històrics que Catalunya, i plantejarem les mateixes

reivindicacions que la Generalitat”; i afegia: “Balears té tot el

dret del món a reivindicar el mateix estatus que pugui tenir

Catalunya”.

D’acord, molt bé, magnífic, unes grans declaracions, però

el problema és que, abans d’obrir el meló, com diu el Sr.

Matas, Catalunya ja té un estatus superior al de les Illes

Balears. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya contempla un

ventall de competències molt superior al que tenim a les Illes

Balears, cosa que li ha permès tenir una policia autonòmica, per

exemple, per no dir que Catalunya és una nacionalitat perquè

així ho diu el seu Estatut d’Autonomia, la seva constitució; les

Illes Balears no, no som una nacionalitat, perquè no ho diu la

nostra constitució, el nostre Estatut. Per tant, quan el Sr. Matas

afirma que no consentirà la creació de comunitats autònomes

de primera i de segona, no ho consentirà perquè ja ho ha

consentit, Catalunya té més que Balears i no per culpa de

Catalunya, per culpa de Balears.

La darrera reforma del nostre Estatut és de l’any 1998 i el

PSM ja va posar aquestes qüestions que es varen debatre i que

es varen votar, el PP va votar en contra de definir les Illes

Balears com a una nacionalitat, el PSOE pens que es va

abstenir; el PSM proposà assumir totes les competències que la

Constitució no reserva expressament al Govern central i el PP

i el PSOE votaren en contra. Per tant, podríem ser ja com

Catalunya, si volguéssim. I no hi ha dubte que objectivament

reunim tots els requisits d’una nacionalitat, que no és més que

un eufemisme per dir una nació. Tenim una realitat cultural

diferent, un dret civil propi, institucions d’autogovern

històriques i fins i tot una realitat geogràfica peculiar, la

insularitat, la pluriinsularitat. I naturalment que podem aspirar

que aquests fets diferencials siguin reconeguts políticament,

tant com els que més; però en política, a més de tenir el dret, fa

falta un ingredient fonamental, tenir voluntat política, tenir

voluntat de ser, i a efectes legals som el que diuen els texts

legals; i els texts legals diuen que Catalunya és una nacionalitat

i les Illes Balears no, per voluntat de catalans i per voluntat de

balears.

Aquest és un debat clau per definir, naturalment, el que som

i el que volem ser com a país. Si no consideram que els nostres

fets identitaris ens conformen com a una nacionalitat, tenim

credibilitat per reclamar que se’ns respectin aquests drets, que

se’ns reconeguin? Si nosaltres mateixos no ens afirmam com a

nació, com a nacionalitat, si volen, renunciam a ser-hi tractats.

I no hem d’esperar que s’obri el meló de la reforma estatutària,

el meló ja està obert; el Parlament del País Basc està en ple

debat del conegut com a Pla Ibarretxe, que suposa una reforma

del seu Estatut; el Parlament de Catalunya ja té constituïda una

ponència parlamentària que fa mesos que treballa en la reforma

de l’Estatut d’Autonomia; el president d’Andalusia ja ha

anunciat que en aquesta legislatura vol reformar el seu Estatut,

fins i tot en el País Valencià també es comenta amb insistència

que volen reformar l’Estatut en aquesta legislatura. I d’altra

banda, fet important, el president del Govern central, el Sr.

Rodríguez Zapatero, va anunciar en el debat d’investidura la

seva voluntat de tramitar una reforma de la Constitució i una

reforma dels estatuts d’autonomia.

Per tant, el tren de l’autogovern torna estar en marxa i és a

les nostres mans, és voluntat nostra la capacitat de tornar

quedar com a una autonomia de segona o pujar al vagó de

primera. Aleshores, és el moment que les institucions de les

Illes Balears ens pronunciem sobre una qüestió tan important.

Interessa, amb aquesta interpelAlació, conèixer la postura del

Govern. Està disposat a abordar una reforma del nostre Estatut

que ens permeti assumir el màxim sostre competencial que

permet la Constitució, l’actual o la que surti després d’una

eventual reforma? Està disposat el Govern a definir les Illes

Balears com a una nacionalitat, com fa ja l’Estatut

d’Autonomia de Catalunya, i a ser reconeguda com a tal, com

a una nacionalitat per l’Estat espanyol?

Quan el president del Govern de les Illes Balears afirma que

plantejarà les mateixes reivindicacions que la Generalitat, que

reclamarà exactament el mateix que reclami la Generalitat, què

vol dir? Vol dir que si Catalunya, per exemple, reclama

seleccions esportives nacionals, les Illes Balears també? I que

exigirà els drets lingüístics dels catalanoparlants, com ja

reconeixen la normativa i l’Estatut de Catalunya, o no? I per

què no, si el País Basc o Catalunya recollien en el seu Estatut

el dret d’autodeterminació, les Illes Balears també

reivindicarem el dret a l’autodeterminació, també figurarà en el

nostre Estatut? O el contrari, farem l’argumentació a l’inrevés:

si les Illes Balears tenim unes necessitats concretes, la cambra

de sobirania popular considera que el nostre Estatut ha de ser
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modificat per recollir temes que no hi figuren, renunciarem si

els altres no en fan qüestió, si els altres no proposen una

modificació del seu Estatut, nosaltres ni en parlarem?

En definitiva, nosaltres pensam, Sr. President, que no ha

plantejat la qüestió correctament. Si realment pensam que les

Illes Balears necessiten assumir més competències, que ha

d’existir una delimitació competencial més clara entre el que és

el Govern central i l’administració autonòmica, i que, fins i tot,

hem de resoldre d’una vegada per totes el problema de

l’insuficient finançament autonòmic, hem d’aixecar la bandera

i nosaltres hem d’assumir les nostres pròpies reivindicacions,

des de la legitimitat que ens atorga la història, la diferència i el

fet geogràfic. El que no és correcte, i ens situa en una posició

subordinada respecte d’altres comunitats autònomes, que no

volem que siguin més que nosaltres, és l’actitud conformista

que només se sumarà a les reivindicacions si els altres les fan.

Aquest ha estat el nostre problema fins ara: l’actitud submisa de

diputats del Partit Popular i del PSOE al dictat de les seves

centrals; perquè aquí sabem perfectament que en molts de

temes pensen com nosaltres. L’any 1991 aquesta cambra

aprovava la primera reforma de l’Estatut, després de l’any

1983, amb el vot del Partit Popular i del PSM; aquella era una

reforma ambiciosa, que realment ens equiparava a les

nacionalitats històriques, sobretot dos articles resolien, per una

part, l’àmbit competencial; i per l’altra, el finançament: l’article

que deia que totes les competències que l’Estat no es reserva

explícitament a la Constitució, seran competència de les Illes

Balears; i el sistema de finançament per concert econòmic.

Això va ser aprovat en aquesta cambra. Però ni tan sols fou

tramitat en el Congrés dels Diputats fins quatre anys i mig més

tard, on la cambra, en un acte d’humiliació al Parlament de les

Illes Balears, ni el va prendre en consideració, amb els seus

vots, senyores i senyors.

Des d’aleshores s’han aprovat dues reformes més, totes

dues conseqüència d’un pacte estatal entre el Partit Popular i el

PSOE, la darrera l’any 1998, reconeix aquesta autocensura a

l’exposició de motius, que diu: “En cap cas no pot ser

considerada com a un punt i final a les aspiracions

d’autogovern, sinó un punt i seguit que permeti continuar

treballant en endavant per tal d’arribar a assolir la quota de

participació política que per la nostra història ens correspon”.

Escoltin, la quota de participació política que per la nostra

història ens correspon, i aleshores, si ens correspon, per què hi

renuncien? Per què no han exigit als seus partits allò que ens

correspon per drets històrics?

Ara tornam a tenir una oportunitat, ara torna ser el moment

de definir la quota de participació política que per la nostra

història ens correspon, independentment del que faci

Catalunya. O només ens correspon si els catalans es mouen?

Mirin, aquesta missatge que transmeten no és positiu, perquè la

lectura que se’n dedueix de les paraules del Sr. Matas, és: a

nosaltres ja ens va bé tal com estam, ens conformam, però si els

altres, nosaltres també volem; si els altres demanen més,

nosaltres també. Mirin, això no és tenir un projecte polític, això

no és manera de defensar un projecte de país.

Acab, Sr. President. Mirin, senyores i senyors diputats, la

història ens dóna una nova oportunitat; sabrem estar a l’alçada

aquesta vegada? Perquè hem de reconèixer que, per desgràcia,

fins ara no hi hem estat: perdérem l’oportunitat durant la

segona república, quan els representants de les Illes Balears

foren incapaços de consensuar un estatut, fet que fou

determinant després, amb la transició política, per conformar

les dues categories o tres categories d’autonomia que hi ha

hagut; perdérem l’oportunitat l’any 1983, escollint la via lenta

per aprovar el nostre Estatut, que s’ha demostrat que no només

era una via lenta, sinó que era una via de distintes categories.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, sí, acab. Vàrem perdre una nova oportunitat l’any 1995,

quan les Corts Generals rebutjaren prendre en consideració la

reforma que havia sortit del Parlament l’any 1991; i perdérem

la darrera oportunitat l’any 1998, quan tampoc ens equiparàrem

a les autonomies de primera categoria.

Ara la història ens dóna una nova oportunitat. Avui iniciam

un debat important, molt important, un debat que pot ser llarg

i intens; voldríem que fos llarg, això significaria que no es

tancarà d’aquí a quinze dies, durant el qual tots els diputats i

diputades tendrem la capacitat de decidir com volem que sigui

el nostre país. Esperam amb ilAlusió que el Govern i totes

diputades i diputats que representam la sobirania del poble de

les Illes Balears sabrem fer honor a aquest repte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Govern té la paraula

l’Hble. Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Tornam

aquí, una vegada més, a afrontar el tema del debat de la

reforma de l’Estatut, el darrer debat el vàrem tenir dia 14

d’octubre de l’any 2003, recordarem el que vàrem dir en aquell

debat per a després fixar posició en relació amb el debat que

avui ens té en aquesta Sala.

És possible reformar l’Estatut d’Autonomia? Ho preveu el

mateix Estatut en el seu títol VIIè, article 36, i la pròpia

Constitució en els seus articles del 166 al 169; la iniciativa la

pot dur el Parlament de les Illes Balears o la pot dur el Govern

de la Comunitat Autònoma, juntament amb les Corts Generals

amb unes majories suficients, per la qual cosa necessitam que

aquest debat surti amb una llei orgànica. Això significa màxim

consens. És el moment processal oportú, sempre havíem dit,

des de la meva formació política, que era un debat que es podia

obrir, però que es podia obrir en qualsevol cas després de les

eleccions i expectants al nou escenari que es produís després de

dia 14 de març. Hi ha hagut un canvi de Govern, hi ha un nou

escenari i el futur està sotmès a pactes i converses amb els

distints partits polítics i amb les autonomies que configuren
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l’Estat. Per una banda, el PSOE, en el seu programa electoral,

deia: “Nosotros creemos que el modelo de Estado de las

autonomías ha funcionado y funciona bien en términos

generales, que no está agotado ni sobrepasado, ni superado ni

hay que desbordarlo”. A l’esdeveniment després d’aquest

programa de les eleccions de dia 14 de març del PSOE, doncs

han estat els següents: dia 15 d’abril: “Zapatero insiste en una

reforma para reforzar la Constitución y los estatutos de

autonomía”; dia 12 de desembre, en els diaris d’Andalusia:

“Zapatero defiende la reforma de los estatutos de autonomía

que promueve Chaves”; dia 12 d’abril de l’any 2004, Carod

Rovira diu: “Zapatero prometió que apoyaría el Estatuto de

Autonomía que surgiera del Parlamento catalán”; en els diaris

de Canàries, dia 17 d’abril d’enguany: “Zapatero promete

mantener con Canarias el diálogo más intenso de todas las

regiones, mi compromiso con Canarias es el compromiso más

firme y más intenso que con ninguna otra comunidad”; dia 13

de maig del 2004, el ministre Sevilla: “Deja entrever que los

nuevos estatutos parece que pueden no despegar esta

legislatura, en cualquier caso no será una ampliación de

competencias sino una revisión”; La Vanguardia, dia 31 de

març del 2004: “El tripartito desoye las advertencias del PSOE

y dice que elaborará un proyecto sin límites previos y que

puedan suponer incluso una reforma constitucional”.

Pareix que amb aquest panorama l’escenari ha canviat,

pareix que el que pretén sempre el Partit Popular és fer un

debat seriós, rigorós i amb el màxim consens, que és el que

exigeix, com vostè molt bé sap, una llei orgànica; amb aquest

nou escenari ens plantejam els següents temes: s’inclourà el

plantejament de Carod Rovira? S’inclourà el plantejament de

Chaves? Es tendirà als plantejaments federalistes d’Esquerra

Unida, partit que governa Catalunya i que votà la investidura de

Zapatero? Com es poden complir tots els compromisos

contradictoris que s’han adquirit per arribar a La Moncloa? A

més, pareix que qualsevol reforma haurà de comptar amb el

suport del Partit Popular o si no amb el suport dels 8 diputats

d’Esquerra Republicana de Catalunya. Com s’afrontarà aquesta

quarta reforma de l’Estatut de les Illes Balears, tenint en

compte que ha de ser bàsicament coherent amb la Constitució?

Després d’haver escomès la reforma, ha de recollir les nostres

necessitats competencials i per suposat ha de recollir les nostres

necessitats de finançament, sense hipoteques polítiques, com

podrien ser les d’Andalusia, o sense hipoteques de pactes, com

podrien ser les de Catalunya o Canàries.

Aquestes són les preguntes i d’aquestes preguntes el Govern

de les Illes Balears i el grup que li dóna suport pensam el

següent: en primer lloc, el debat s’ha obert, com hem vist amb

aquest simple retall molt breu d’hemeroteca; un cop que s’ha

obert, nosaltres pensam que es necessitarà el màxim consens,

no només perquè la llei obligui, perquè el sentit comú, la

serietat i el rigor que sempre ha caracteritzat el meu grup

obligarà que sigui amb el màxim consens. A més a més, és

perillós, Sr. Sampol, propostes unilaterals que passa després el

que passa amb la proposta que va sortir d’aquest Parlament

l’any 91 i que va tenir l’any 95 doncs una retallada, perquè no

es va fer amb aquell consens, que aprofit per dir-li que un

diputat de la meva formació política no va votar en contra.

Estan passant, idò, moltes coses a la història d’Espanya, a

Catalunya, a Andalusia i a Extremadura. Quin canvis adoptarà?

Nosaltres pensam que no podem parlar d’una reforma

estatutària sense parlar de finançament autonòmic. Veig que a

la seva intervenció dia 4 d’octubre del 2003 vostè pensa

exactament el mateix: que hem de funcionar cap a un sistema

de finançament que ens dotàs d’una certa suficiència financera.

El Sr. Maragall va ser l’altre dia aquí i també va deixar ben clar

que no es pot parlar d’una reforma estatutària sense parlar de

reforma de finançament. Estam oberts a estudiar-ho tot i estam

disposats a parlar de tot, però entenem que s’ha de fer amb el

rigor, la seriositat i amb la voluntat de consens perquè no hi

hagi autonomies de primera i autonomies de segona, i per

suposat les negociacions han de ser sempre multilaterals: totes

les comunitats autònomes amb el Govern d’Espanya i no

algunes comunitats amb el Govern d’Espanya. 

La nostra postura, idò, és la que va manifestar ja el nostre

president a la conferència que va donar en el Club Siglo XXI

el 10 de desembre del 2003, on va manifestar obertament la

nostra disponibilitat i el dret de les Illes Balears a defensar tot

el que siguin els mateixos drets que tenguin altres comunitats,

especialment Catalunya, les mateixes peticions que altres

comunitats. Si aquestes reclamen una reforma de l’Estatut

d’Autonomia per obtenir més competències i un finançament

més favorable i s’obre el debat, nosaltres serem allà. Tenim els

mateixos drets polítics, socials, econòmics i històrics que

Catalunya. Feia vostè esment al fet que no érem iguals. És que

la Constitució de l’any 78 marcava dues velocitats, i en un

termini de cinc anys s’havien d’equiparar aquestes dues

velocitats. No ha estat responsabilitat de cap comunitat

autònoma, sinó que estava en el mateix text constitucional. Un

cop superats aquests sostres competencials que marcava la

Constitució ja no hi pot haver discriminacions de cap tipus i

totes les comunitats autònomes tenim els mateixos drets que les

altres.

Per tant no podem deslligar aquest debat del finançament

autonòmic. Em preocupen les declaracions dels que avui

governen el Govern d’Espanya. El ministre Sevilla va ser aquí

fa uns dies i va parlar del tema de la reforma dels estatuts, però

ho va deslligar del tema del finançament autonòmic; entenem

que això és pràcticament impossible i això contradiu les

mateixes peticions del Sr. Maragall. 

No renunciam, idò, a res. Estam disposats a estudiar-ho tot,

no volem mai que hi hagi autonomies de primera i de segona,

el debat ha de ser multilateral i, per suposat, ha de ser amb el

màxim consens possible, i això ens distancia en certa manera de

vostè. Molts dels principis que vostè ha plantejat -si estam

disposats a (...) un nou sostre competencial, si estam disposats

a un nou finançament-, per suposat que estam disposats a

estudiar tots els temes, però hi ha un tema que fa que marquem

el temps de manera diferent de vostè: ho volem fer amb

consens, amb un consens suficient, que possibiliti l’aprovació

d’una llei orgànica en el Congrés dels Diputats. Seria molt fàcil

per a nosaltres ara fer demagògia sobre aquest tema i seria molt

fàcil per a nosaltres ara entrar en totes les peticions de manera

demagògica. Nosaltres som molt seriosos. Qui ha de resoldre

avui en certa manera què vol del futur d’Espanya, perquè això

és un tema d’estat que planeja per sobre d’una comunitat

autònoma, és el govern de Zapatero i fins ara tenim moltes

declaracions contradictòries.
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Hi ha un tema que es planteja sobre la taula i que venim

plantejant des del primer dia, pràcticament, que vàrem prendre

possessió, que és sobre el sistema de finançament que es va

establir l’any 2001, i sense sortir d’aquest sistema de

finançament el que ha suposat un augment de població

educativa i un augment de població i desplaçats en sanitat, i per

tant hem reivindicat una millora de la finançació en matèria

d’educació i sanitat, donat que la població de les Illes Balears,

i així ho hem traslladat a tots els ministres que han vengut, ha

crescut els darrers anys per damunt del 15%, un 15,28%, amb

un augment de més de 150.000 habitants, quan la mitjana de tot

Espanya ha crescut un 7,18%. La població educativa ha crescut

un 3,7%, un 3,07%, perdó, i deia el model de finançament que

si hi havia un creixement per sobre del 3% de la població

educativa era necessària una revisió per a millorar-lo. 

En aquesta lluita hi som tots; esperam que ens hi trobem

tots. Serà la primera lluita que podrem encetar dijous en el

Consell de Política Fiscal de l’Estat, on serem presents amb

aquesta reivindicació. S’ha constituït una comissió no

permanent per poder estudiar aquest tema. El següent debat

serà el debat que ara s’obre a la resta d’Espanya i que, com li

he dit, la posició del govern de les Illes Balears és oberts a tot,

estudiar-ho tot i sense ser diferents a cap altra comunitat

autònoma, però necessitam aclarir què passa en el marc

d’Espanya, i qui ens pot aclarir quin serà aquest futur és el

Govern d’Espanya, que fins ara ha mantengut postures molt

contradictòries.

Gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

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

avui el debat que duim a aquesta cambra és un debat de gran

importància per al futur de la nostra comunitat autònoma i és un

debat que probablement no serà el darrer, sinó que és el primer,

fins que aconseguim avançar en aquesta línia.

La veritat és que primer donaré la meva opinió com a grup

parlamentari. Sense cap dubte nosaltres pensam que la reforma

l’Estatut d’Autonomia és una necessitat; és una necessitat

perquè sempre hem pensat que ja vàrem quedar enrere en el

moment que es va aprovar l’Estatut d’Autonomia en el seu

moment. Nosaltres pensàvem que el sostre competencial havia

de ser superior al que era, nosaltres sempre hem pensat que la

nostra comunitat autònoma té unes característiques històriques

de cultura, etc., i a més geogràfiques: el fet de ser insulars, que

li donen peu probablement a ser una de les comunitats

autònomes amb més condicions per tenir un estatut

d’autonomia, més que les històriques, probablement, pel fet

insular, i per tant sempre hem defensat aquesta necessitat. I ara

creim, com deien tant el Sr. Sampol com la Sra.

Vicepresidenta, que és un moment històric adequat, perquè s’ha

obert el debat i perquè hauríem d’intentar no quedar enrere

d’aquest debat i situar-nos en primera línia d’aquesta discussió.

La veritat és que la intervenció de la Sra. Vicepresidenta no

m’ha aclarit exactament què es pretén, i em preocupa, perquè

el Partit Popular durant tota la història ha tengut posicions molt

marcadament diferents sobre aquest debat. Inicialment va

participar de la redacció d’aquest estatut d’autonomia i va

acceptar aquest segon nivell que es va plantejar, que no és vera

que la Constitució marcàs que unes anaven..., podries triar el

151, si volies, com va fer Andalusia; marcava dos nivells, però

si la voluntat del lloc pretenia agafar-se al 151, com va fer

Andalusia, que no estava catalogada com a comunitat històrica,

hi va participar; el que no hi va haver va ser la voluntat política

dels que governaven en aquell moment per enganxar-se a

aquest article, i probablement tampoc no hi va haver el suport

popular i social que hi va haver a Andalusia, la qual cosa és un

element que descarrega la responsabilitat dels que governaven

en aquell moment, i no vull ignorar que aquest també és un fet

a tenir en compte.

Bé, el Partit Popular després, curiosament, l’any 91, el 18

de febrer del 91, dóna suport a un estatut d’autonomia en

aquesta cambra que és un estatut d’autonomia que va molt més

enllà del que avui s’està parlant. Jo ahir anava a Madrid i..., bé,

no té res a veure la referència a Madrid, però aprofitava l’avió

per llegir-lo i és espectacular, espectacular. Jo recoman a tots

que llegeixin, és al Diari de Sessions de 18 de febrer del 91,

l’Estatut d’Autonomia que es va aprovar en aquesta cambra. No

sé per què es diuen certes coses del Sr. Ibarretxe avui en dia

tenint aquest estatut aquí. Per tant, bé, aquesta va ser una passa.

Després tenim un altre element que és la conferència de vostè,

el Sr. President de la comunitat autònoma al Club Siglo XXI,

d’enguany, que seria l’altre extrem de les opinions sobre aquest

tema. Bé, ens hem d’aclarir on estam, on ens situam en aquest

moment.

Jo crec..., o sigui, curiosament jo estic d’acord amb tot el

que ha dit la Sra. Vicepresidenta; és que per què volem un

estatut d’autonomia de primera si no tenim finançació?, és que

ni el de segona ens serveix, amb la finançació que tenim.

Discutir la importància de la finançació per fer política a la

nostra comunitat autònoma és elemental. Jo ho he defensat,

vaja, ho hem defensat sempre i a més quan hem provat de

govern ho hem constatat clarament. Per tant sense finançació

sense cap dubte no es pot fer política, ni es pot fer ni de

primera ni de segona. Per tant és evident que aquest tema s’ha

de discutir, i el Partit Socialista en aquest cas demostrarà la

seva coherència: no es pot predicar més autonomia si no hi ha

més finançació ni al revés. Per tant aquí es la prueba del

algodón: si hi ha més finançació és que es creu realment en més

competències; com podríem dir el mateix del nivell municipal:

si hi ha més finançació a nivell municipal és que es creu en el

municipalisme, si no és que no s’hi creu massa. Per tant... 

Però bé, en definitiva, què deduïm del que aquí ha dit avui

la Sra. Vicepresidenta? Estam disposats tots els diputats

d’aquesta cambra a començar a discutir una reforma de

l’Estatut d’Autonomia ara o no? Això és el que vull aclarir.

Què hem d’esperar?, perquè aquestes referències al consens...

-acab ara, Sr. President-, no sé per què atribueix al Sr. Sampol

que no té voluntat de consens; és que encara que no en tengués,
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si es vol aprovar un estatut d’autonomia o és per consens o no

sortirà, el seu no sortirà, si és que en té un diferent al dels

altres. Per tant és evident que ha de ser per consens, és evident

que així ho marca la normativa; per tant no ho podem fer d’una

altra forma. Per tant estam disposats a començar o no? Això és

la pregunta que jo faria a la Sra. Vicepresidenta si estigués en

condicions de fer preguntes, que ja sé que reglamentàriament

no és el que em toca en aquest moment, però aquest és el debat.

EL SR. PRESIDENT:

Li agrairia que fixàs posicions en relació a la interpelAlació.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, ja ho he dit: jo estic d’acord amb el que ha dit el Sr.

Sampol, i crec que és el moment, el moment processal de

començar aquest debat, i crec que seria molt bo per a tothom

que en aquest punt ens posàssim d’acord tots. Després

evidentment no ens posarem d’acord amb el contingut, a l’hora

de discutir, però bé, estam o no d’acord en començar a discutir

aquest tema? Bé, probablement això serà el debat que se

substanciarà a la moció pròxima, però crec que seria un

moment que no hauríem de perdre i que hauríem de tenir la

consciència adequada tots els que aquí estam de donar aquest

exemple de voler-nos situar en primera línia d’aquest debat que

ja s’ha obert a nivell estatal.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. En el Grup Parlamentari Socialista

som ben conscients que aquest és un debat fonamental de la

cambra legislativa i que cinc minuts és molt poc temps per

poder expressar amb profunditat com veim la reforma de

l’Estatut d’Autonomia, però crec que ho hem expressat en

distintes ocasions en aquesta cambra i mantenim la coherència

amb el nostre discurs: nosaltres sempre hem dit i hem votat en

aquest parlament de les Illes Balears, durant la passada

legislatura i fins i tot en aquesta legislatura que vivim, una

necessària reforma de l’Estatut d’Autonomia, una necessària

reforma amb uns plantejaments que després faré, molt concrets,

i que hem dit sempre amb un ampli consens polític i social, i

aquest és un punt fonamental del discurs del Partit Socialista.

Hem dit i mantenim que nosaltres no creim que les normes

siguin encotillades i ho hagin de ser, com quan parlam de

l’Estatut o parlam de la Constitució Espanyola, i hem defensat

sempre que els hem d’anar habilitant perquè representin de

cada vegada més fidelment el moment social i polític que

viuen. 

Nosaltres ens vàrem presentar a les eleccions autonòmiques

i municipals amb un programa electoral on dèiem clarament

quin plantejament de reforma de l’Estatut d’Autonomia faríem

i impulsaríem si governàvem a les Illes Balears, i ho dèiem

molt clar: impulsaríem la reforma per permetre que la

competència d’ordre públic estigués prevista a l’Estatut

d’Autonomia, per si un dia podíem rebre i posar en

funcionament la policia autonòmica com a mínim ho teníem

previst a l’Estatut; la investigació farmacèutica i la inspecció de

treball. Això ho diu clarament el programa del Partit Socialista

a les Illes Balears. 

Nosaltres estam oberts a estudiar una reforma de l’Estatut,

estam oberts perquè es faci una ponència en seu parlamentària

per parlar i per discutir, i creim molt evident i molt oportuna la

interpelAlació que ha fet el PSM-Entesa Nacionalista per saber

quina és la posició del Grup Popular i del Govern de les Illes

Balears, que lamentablement amb la intervenció de la

vicepresidenta no hem pogut aclarir exactament què es pensa:

si s’ha de reformar l’Estatut d’Autonomia o no s’ha de

reformar, i amb quins termes s’ha de reformar o no, perquè

aquí, en aquesta cambra, l’octubre del 2003, arrel d’una

proposició no de llei que ja va presentar el PSM-Entesa

Nacionalista per constituir una ponència d’estudi, el Partit

Popular hi va votar en contra i va impedir aquesta ponència per

començar a dialogar i a consensuar unes possibilitats de

reforma de l’Estatut d’Autonomia. Varen dir en aquell moment

que no era el moment oportú per plantejar la reforma de

l’Estatut perquè consideraven vigent el consens de l’any 99, i

jo vull fer èmfasi en aquesta postura del Partit Popular i

després, arrel del debat o del discurs del Parlament de les Illes

Balears en el dia de la Diada, el Sr. Joan Huguet i el president

del Govern rebutjaren als mitjans de comunicació la possibilitat

de reformar l’Estatut d’Autonomia.

Però què passa?, que dia 14 de març hi ha eleccions

generals, guanya el Partit Socialista i tenim un nou govern a

l’Estat que ha plantejat clarament quina és la seva postura, ha

plantejat clarament quin model d’Estat vol defensar, ha

plantejat clarament quina reforma de la Constitució Espanyola

vol fer i que vol un ampli consens social i polític; ha plantejat

que donarà suport a les reformes dels estatuts que han d’emanar

dels parlaments autonòmics, i per tant és aquí on ens hem de

posicionar cada grup parlamentari per dir si estam o no d’acord

en començar a treballar en una possible reforma del nostre

propi estatut d’autonomia, no mirant a altres costats, sinó aquí,

en aquesta cambra, hem de dir cada un el que estam disposats

a fer amb la nostra norma estatutària. El Govern de l’Estat ha

dit que donarà suport a aquelles reformes de l’Estatut que vagin

lligades, evidentment, a la Constitució Espanyola i a aquelles

reformes de l’Estatut que tenguin un ampli consens social i

polític, que és la postura que el Partit Socialista defensa i ha

defensat aquí, en el Parlament de les Illes Balears, igualment

que s’ha plantejat una altra forma de funcionament amb les

comunitats autònomes i el president del Govern, el Sr.

Rodríguez Zapatero, ja ha anunciat una propera conferència de

presidents, cosa que es va negar la passada legislatura o les

passades legislatures amb els governs del Partit Popular.

Per tant nosaltres creim que s’ha de fugir d’aquelles

postures estàtiques que ha practicat el govern del Partit Popular

durant els darrers anys en el govern de l’Estat i hem de ser

capaços de dialogar i, repetesc, la reforma de l’Estatut

d’Autonomia, si s’ha de fer, ha d’emanar del Parlament de les

Illes Balears i per tant és important saber quina posició té el

Govern de les Illes Balears envers aquesta qüestió important.
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Tot i que sé que em queda molt poc temps m’agradaria fixar

una qüestió que creim també fonamental. Nosaltres hem dit i

hem defensat a la passada legislatura des del govern, i ara des

de l’oposició, que el sistema de finançament autonòmic és una

qüestió que s’ha de mirar. El Partit Socialista, les comunitats

socialistes varen firmar el sistema de finançament proposat pel

Partit Popular, tot i no estar-hi d’acord però que, si no, quedar

a fora era pitjor, i el ministre ha anunciat públicament, i el

president del Govern de l’Estat ha anunciat públicament que en

aquesta legislatura s’abordarà el model de finançament

autonòmic de totes les comunitats autònomes, però que són dos

debats totalment diferents, i ho vull remarcar molt clarament en

aquesta cambra: a les passades reformes de l’Estatut

d’Autonomia no hem fixat cap reforma en tema de finançament

cap grup parlamentari, o com a mínim els grups parlamentaris

majoritaris d’aquesta cambra. 

Per tant jo crec que hem de debatre de tot, hem de poder

dialogar de tot, nosaltres estam oberts al diàleg i evidentment

estam oberts i convençuts, i a més ho practicam de forma

coherent, que sempre hem defensat els interessos dels ciutadans

i les ciutadanes de les Illes Balears. Jo crec que per ventura qui

s’hauria d’aclarir no és el Partit Socialista, que té un discurs

àmpliament coherent, que ho ha especificat molt clarament el

president d’Espanya, amb un nou model de corresponsabilitat

a nivell estatal de tots, de diàleg i de consens continuat, i qui ha

expressat una altra postura és el Partit Popular, i fa poquet, el

12 de maig del 2004, per tant gairebé una setmana, el Sr.

Zaplana, el portaveu del Grup Popular, amb una pregunta al

vicepresident del Govern d’Economia i Hisenda li demanava

segons el model de finançament autonòmic, i el Sr. Zaplana a

la rèplica diu: “El sistema actual es un buen sistema, diría que

es muy buen sistema y sobre todo es consensuado. Permite la

suficiencia financiera a las comunidades autónomas o, lo que

es lo mismo, el ejercicio del autogobierno, acabar con déficits

estructurales que acompañaban a las comunidades autónomas

y sobre todo cierra un proceso tremendamente complejo”.

Això ho deia el Sr. Zaplana la setmana passada al Congrés dels

Diputats.

El nostre plantejament no ha estat aquest, no és aquest.

Reivindicam que hi ha d’haver negociació en el model de

finançament autonòmic, però reivindicam aquí...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, vaig acabant, president. Reivindicam aquí una postura

clara de tots els grups parlamentaris. El nostre grup

parlamentari, coherent amb les propostes que feia quan

governava a les Illes Balears, quan governava el Partit Popular

a l’Estat i quan ara governa el Partit Socialista a nivell estatal,

vol obrir una ponència per debatre com i amb quines mesures

hem de reformar l’Estatut, i nosaltres plantejam una reforma

acotada, amb ampli consens social i polític.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Joan Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, senyores i senyors diputats, no faré jo aquí

una intervenció on hagi d’emprar el 75% del temps defensant

la coherència, perquè aquells que ho fan així és que tenen

necessitat imperiosa de demostrar que són coherents dins la

seva total i absoluta incoherència de model d’estat que veim

que tenen en diferents regions i comunitats autònomes. Per tant

centrarem el debat i fixarem la nostra posició amb la

interpelAlació que ha presentat el Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista.

Aquest no és un tema nou, no és ver que aquest sigui el

primer debat sobre la reforma estatutària que es du en aquesta

legislatura. Ja vam tenir oportunitat de debatre’l en una

proposició no de llei però que el fons era el mateix abans de

Nadal, i nosaltres vam fixar la nostra postura i vam dir

concretament que no era el moment processal oportú i sobretot

quan hi havia unes eleccions a la vista, i que per tant tot

dependria del resultat d’aquestes eleccions per saber quin era

el camí que havia de configurar aquesta nova etapa o aquesta

nova legislatura. 

Aquest fet, com molt bé ha dit la nostra vicepresidenta, s’ha

produït, i en el moment en què s’ha produït nosaltres, seguint

el mateix criteri, entenem tres coses fonamentals. Primera: la

responsabilitat dins aquesta legislatura de dur endavant una

possible reforma estatutària, de fer-la possible i factible,

correspon en primer lloc al Govern de la comunitat autònoma.

Segona: tota reforma que es vulgui fer dins el marc de la

Constitució s’ha de fer en aquest parlament amb diàleg de tots,

entre tots i amb consens de tots, sense cap tipus d’imposició. I

tercera: garantir que la reforma que es pugui fer en el marc o en

seu parlamentària, tindrà èxit llavors el seu suport a les Corts

Generals.

Fet aquest principi, aquesta trilogia, jo la vull fonamentar

encara en un altre aspecte bàsic que potser no coincidim amb

qualque força política. Nosaltres entenem que l’experiència feta

amb les dues reformes d’Estatut, ens agradi més o ens agradi

menys, que són fruit d’un pacte d’estat ha estat bona per a

l’estabilitat social i política d’Espanya i de totes les comunitats

autònomes i, com que ho creim i ho hem practicat, continuam

reivindicant que no és possible encetar reformes estatutàries de

manera unilateral sense que hi hagi prèviament aquest acord i

aquest pacte a nivell de l’Estat. 

Segona qüestió. Amb el sistema de finançació el nostre grup

parlamentari reitera i fa seves les manifestacions del portaveu

en el Congrés dels Diputats, Sr. Zaplana: el sistema de

finançació de les comunitats autònomes, fruit d’un ampli

consens entre les forces polítiques majoritàries i totes les

comunitats autònomes, ha donat un bon resultat, i amb açò vull

enllaçar precisament amb la intervenció que vaig tenir fa una

setmana en aquesta tribuna: és dins el marc de la reforma i la

revisió del sistema de finançació on nosaltres volem posar

precisament la finançació de l’educació i la finançació de la

sanitat, amb independència del que pugui ser el règim especial

per a les Illes Balears per no confondre els dos sistemes de
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finançació. I, efectivament, avui aquí hi ha un plantejament que

crec que tots podem subscriure: de res no serveix una reforma

d’Estatut si la nostra finançació no es correspon com a mínim

amb les necessitats reals, no les desitjades o utòpiques, les reals

del dia d’avui que té sobretot en aquests dos camps. 

Centrats en aquest tema, com trobaran el Grup Parlamentari

Popular? Trobaran el Grup Parlamentari Popular en disposició

de negociar, de dialogar i d’afrontar quan sigui el moment

processal oportú, que ha de ser forçosament després de la

trobada del nostre president del Govern amb el president del

Govern d’Espanya, i veure si realment la negociació que s’ha

demanat a nivell de l’Estat s’obre, després en aquell moment

nosaltres estam disposats a començar a parlar de la reforma de

l’Estatut de les Illes Balears, una reforma de l’Estatut que haurà

de menester diferents lectures, no solament una lectura de la

Constitució en si mateixa, dels articles que preveuen quines són

aquelles competències que poden assumir les comunitats

autònomes, sinó també una relectura del mateix Estatut

d’Autonomia.

Si em permet l’expressió el Sr. Sampol, ha fet més

referència a l’aspecte espiritual, de si som una comunitat

històrica, si som una nació, una nacionalitat, que no a l’aspecte

material, i això l’honora perquè és el seu criteri i és la seva

postura i és la seva bandera i jo no tenc res a criticar, però la

diferència competencial amb la resta de comunitats autònomes

tampoc no és tan gran; pot ser important, tenir l’ordre públic és

important, tenir justícia és important, tenir una sèrie de

competències a què s’ha fet referència és important, però avui

en dia l’equiparació del nivell competencial està bastant

igualada exceptuant aquestes tres o quatre competències. 

Però no podem ser tan egocentristes de només mirar què és

el que hem de reformar de l’Estatut envers l’Estat espanyol. I

nosaltres dins ca nostra quines reformes feim? Quin tipus

d’organització institucional i administrativa volem per a

aquesta comunitat autònoma? Com reformam l’article 18 de

l’Estatut d’Autonomia donant carta de naturalesa ja, perquè és

així, que els consells són institucions de la comunitat

autònoma? Què feim amb la doble condició de consellers i de

diputats? Totes aquestes reformes de caràcter estructural i

institucional també s’hauran d’afrontar.

I vull acabar aquesta intervenció dient que està molt bé

veure’ns en el camp de la discussió política, però no podem

confondre la gent. Avui, a les tertúlies de bar, als cafès, la

reforma de l’Estatut no és un tema de preocupació, no és un

tema de debat social, no és una necessitat imperiosa que

aquesta comunitat o reforma l’Estatut o no anam enlloc;

aquesta necessitat no hi és. Vol dir açò que és innecessària?;

no, però no és una necessitat social de reclamació de la societat

en el carrer. Per tant açò ens permet afrontar aquesta situació

no amb presses, amb seny, amb esforç i sobretot tenint clar -i

acab definitivament, Sr. President- que no és possible una

reforma d’Estatut amb voluntarismes, només és possible si hi

ha acord, acord polític, d’anada i de vinguda, entre l’Estat i les

comunitats autònomes i entre les forces polítiques de cada una

de les comunitats autònomes. D’aquesta manera podrem

afrontar, dins aquesta legislatura, un estudi seriós del nostre

estatut d’autonomia.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. No puc debatre amb el Sr. Huguet,

però sí començar la meva intervenció amb una de les darreres

frases, que afirma que la reforma de l’Estatut d’Autonomia no

és una realitat social, no està..., o essencial, no està a les

tertúlies dels bars, perquè ens entenguem. Li he de donar la raó.

El que sí està a les tertúlies dels bars és el gravíssim problema

d’inseguretat ciutadana que tenim i que es podria resoldre

reformant l’Estatut d’Autonomia i tenint una policia

autonòmica. Sí, sí senyor, ja ens coneixem, Sr. Huguet.

Tornant al tema jo crec que..., el Sr. Rosselló ha fet una

pregunta: què pensa el Govern? Crec que d’aquí a 15 dies ho

sabrem, què votarà. Jo ja desistesc d’emplaçar-lo més. El que

sí hem de debatre són conceptes. Bé, per part del Govern i per

part del Partit Popular pareix que tenen la intenció de lligar el

tema de la reforma de l’Estatut d’Autonomia a la reforma del

sistema de finançament. Estam d’acord, però no necessàriament

ha de ser així. Resoldríem el problema amb negociacions

posteriors si anam la fórmula del 91 i a l’Estatut d’Autonomia

introduïm la fórmula de finançament mitjançant el concert

econòmic, però el problema el tendria l’Estat, que hauria de

negociar unes quotes satisfactòries per a ells. Però si no figura

a l’Estatut el sistema de finançament no passar res, perquè

l’Estatut ens pot donar el dret, la competència exclusiva en

matèria d’ordre públic i llavors vendrà la negociació de la

transferència o de la competència, i aquí ens veurem. Per tant

pot tenir a veure, nosaltres som partidaris de lligar-ho, però no

necessàriament ha de ser així.

Quan s’apelAla al màxim consens, i també la representant

del PSOE n’ha fet èmfasi, per una part hi ha d’haver el màxim

consens a nivell de les Illes Balears; jo crec que naturalment a

l’hora de votar article per article hi haurà algunes diferències i

és evident que llavors s’ha de convèncer la resta de forces

polítiques que han de votar a favor una llei orgànica en el

Congrés dels Diputats. I el problema, el problema històric, és

el pes que tenen els diputats del Partit Popular i del PSOE,

antigament de la UCD, després del Partit Popular i després del

PSOE, que han estat incapaços de convèncer els seus partits

respectius del fet que les Illes Balears tenen tant de dret com el

que més, i això no ha estat així, i al final allà, amb l’honorable

excepció del diputat del PP que no va votar en contra -no

record qui és i hauria de constar en el Diari de Sessions; en

tornar a sortir digui-ho perquè ha de..

(S’escolta una veu de fons)

... Maria Luisa Cava de Llano, l’honora, l’honora; és a dir,

per tant això ens dóna arguments, va veure que això era una

humiliació al poble de les Illes Balears i hi va haver una

persona que va actuar d’una manera honorable.



1450 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 32 / 18 de maig del 2004 

 

Aleshores, què pensen? I aquí hi ha hagut una intervenció

contradictòria, per part de la Vicepresidenta del Govern

s’insisteix que ells volen ser tant com els que més però

cedeixen la iniciativa, si els altres reivindiquen nosaltres el

mateix; els altres demanen més peix, nosaltres també; els altres

es conformen, nosaltres també. Mentre que el Sr. Huguet ha dit

una frase: és responsabilitat, la reforma, la iniciativa de la

reforma de l’Estatut, és responsabilitat del Govern de les Illes

Balears. Clar que sí, del Govern i d’aquest Parlament, però si

els altres no es mouen, nosaltres no ens mourem, a pesar que

reconeixem que tenim moltíssimes necessitats. I aquí hi ha la

gran contradicció, evidentment, des d’aquella reforma de l’any

1991, des d’algunes expressions del Sr. Huguet, efectivament

a la conferència del Sr. Matas al Siglo XXI que se’n va anar a

regalar les orelles al todo Madrid, a dir al todo Madrid el que

li agrada que li diguin; i fins i tot va acusar la transició política

de cometre dos errors, un d’ells d’incloure dins la Constitució

Espanyola el terme nacionalitat, i que això diu que va ser fruit

d’una dreta acomplexada que va sortir del franquisme amb

complex de culpabilitat; que la dreta en aquests moments no

admetria que la Constitució Espanyola fes referència a les

nacionalitats. I això, senyors de la dreta espanyola, és no

entendre el problema històric d’Espanya, perquè el problema

és que els bascs i els catalans i alguns ciutadans de Balears,

però la majoria de bascs, la majoria de catalans, volen ser una

nació, i això no vol dir que vulguin trencar amb l’Estat, des de

l’estatut associat del Pla Ibarretxe dins l’Estat, al plantejament

que es fan des de Catalunya o al plantejament que feim des del

PSM.

I el problema és que el Sr. Matas acabava la conferència

reclamant, deia: “Pedir al Estado que cumpla con su deber y

dirija España, toda España”, el president de les Illes Balears

a Madrid. Però, senyores i senyors, és que la comunitat

autònoma de les Illes Balears és Estat, això és el que no heu

entès, i per molt que es descentralitzi i per molt que es

transfereixi a les comunitats autònomes no debilita l’Estat,

perquè es passa d’una institució de l’Estat a una altra institució

de l’Estat. Això és el problema històric d’Espanya, no els

nacionalismes sinó el nacionalisme espanyol uniformista i

uniformitzador.

Volen que els digui què passarà en aquesta legislatura? Que

possiblement Catalunya tendrà la seva reforma, que el País

Basc tal vegada també tendrà una reforma del seu Estatut

d’Autonomia, que segurament la tendrà Andalusia i que les

Illes Balears tornarem a tenir una reforma de plantilla -que li

deien, això que els enviaven per fax a vostès i aquí ho

defensaven- o si volen, ara es dirà “acotada”, com ha dit la Sra.

Armengol. I el problema és qui ha d’acotar l’Estatut

d’Autonomia; amb altres paraules, on recau la sobirania? Qui

és que ha de dir -acab, Sr. President-, qui és que ha de dir com

ha de ser l’autonomia de les Illes Balears, els ciutadans de les

Illes Balears mitjançant tots els que tenim l’honor de

representar-los en aquest Parlament o ens ho han de dir els

representants polítics elegits a nivell d’Estat?

Per al PSM-Entesa Nacionalista, la sobirania, mentre no ens

sortim del marc establert dins la Constitució, ara o la que es

reformi, dins la Constitució, la sobirania recau en el poble de

les Illes Balears i en tots vostès, en tots nosaltres. No abdiquin

de la seva responsabilitat i d’aquí a quinze dies es desvetllarà

el misteri.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula l’Hble.

Vicepresidenta, la Sra. Estaràs.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Intentaré

anar donant resposta a tot el que aquí s’ha plantejat i marcar,

per suposat, la posició. Dir, bàsicament, amb la intervenció

d’Esquerra Unida, d’acord absolutament que ha de ser el tema

de finançament únic, d’acord amb el consens i segur que ens

posarem d’acord amb els continguts; vaja, o el Govern que jo

represent i el grup que me dóna suport estam absolutament

disposats a estudiar-ho tot i arribar a un acord en els continguts.

Intervenció del PSM. El mateix en el tema del consens,

lligar-ho al tema del finançament me pareix crucial, després els

faré una sèrie de comentaris del que jo he pogut percebre amb

els ministres que han vengut aquí.

La iniciativa. Miri, Sr. Sampol, quan parlam de consens,

parlam de rigor, parlam que en aquest moment de marc

constitucional, no sabem exactament què es canviarà de la

Constitució, sabem el que ha dit el Sr. Zapatero, però no

coincideix amb el que diu el Sr. Maragall ni amb el que diu el

Sr. Rovira ni amb el que diu Saura, ni amb el que diu el Sr.

Ibarra ni amb el que diu el Sr. Chaves, per tant necessitam

saber què es canviarà de la Constitució per veure si ens hem de

moure d’una manera o d’una altra. Amb paraules del Sr.

Maragall, el Sr. Maragall diu que ells faran la reforma que

hagin de fer, sense límits, encara que això suposi un canvi de la

Constitució; i diu més, diu: el que digui el Sr. Zapatero m’és

absolutament indiferent, diu el Sr. Carod Rovira; també diu que

no acceptarà l’ajornament d’un nou model financer a canvi

d’un nou estatut. Per tant, entenem que el tema del finançament

i el tema de l’Estatut, jo crec que és una de les conclusions que

podríem recollir d’aquest debat, ha d’anar lligat o seria molt

interessant i important que anàs lligat.

En segon lloc, que hi ha d’haver el màxim consens i el

consens, doncs, obliga a posar-nos d’acord; i especialment que

el consens també vengui per part del PSOE al qual ara me

referiré.

Quan nosaltres deim que s’ha encetat el meló, nosaltres

venim d’una situació de vuit anys de govern del Partit Popular

a Espanya, on s’han fet reformes estatutàries, la més important

la darrera, com vostès saben, de l’any 99, que va possibilitar un

període de sessions de quatre a vuit mesos, que va possibilitar

que poguéssim escollir entre la condició de conseller d’un

consell o de diputat i que va estatutaritzar la figura del Síndic

de Comptes, del Síndic de Greuges, en definitiva va ser la

reforma més important de les tres que s’han fet en els darrers

anys. També vàrem fer un acord de finançament que tots hi
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vàrem estar d’acord i recordar les paraules de l’exconseller

d’Economia, del PSOE, el Sr. Mesquida, actual Director

General d’Infraestructures del Ministeri de Defensa, on es

congratulava d’aquest sistema de finançament, que ara agrada

més o manco però que en aquell moment es va aprovar. I a

més, un tema interessant, es va fer amb tot el consens i amb

unanimitat de tota Espanya.

Bé, nosaltres voldríem que tot el que pogués sortir ara que

governa el Sr. Zapatero, doncs sortís amb aquest consens, amb

aquesta implicació de totes les autonomies i amb aquesta

implicació de quasi tots els partits polítics. I això me diferencia

de vostè, quan jo parl de consens parl de rigor, parl de serietat

i parl de principis; nosaltres tenim uns principis, que vostè els

té però que jo no compartesc, nosaltres partim d’uns principis

que hem pogut demostrar quan hem governat, hem governat

amb consens i hem governat amb unanimitat i no hem fet

reformes estatutàries sense unanimitat i no hem fet acords de

finançament sense unanimitat en el darrer de l’any 2001. I per

tant, nosaltres voldríem que aquesta reforma que es plantejàs

fos amb aquest consens, veim que el Govern d’Espanya és el

que ha de marcar aquest consens, perquè és qui ha de marcar el

consens entre Andalusia, Extremadura, el País Basc, Galícia,

La Rioja, Castella-La Manxa, Castella-Lleó, València, Múrcia

o les Illes Balears, no el marcarà el Sr. Jaume Matas, que ja ens

agradaria, l’ha de marcar el Sr. Zapatero.

I quina situació ens trobam a Espanya? Ens trobam una

situació que va venir, ara fa uns dies, el Sr. Jordi Sevilla,

ministre d’Administracions Públiques i el president Jaume

Matas li va demanar: “Contéstame si me quieres contestar, si

no me quieres contestar no me contestes, ¿qué va a pasar con

la financiación autonómica, qué va a pasar con Cataluña y

con la reforma del Estatuto de Autonomía en Cataluña?

Resposta del Sr. Sevilla -jo era testimoni presencial-: “Bueno,

nosotros lo que haremos con Cataluña va a ser abordar el

tema del Estatuto de Autonomía no como una ampliación sino

como una revisión, como contrapunto a Cataluña, para que no

se nos desmadren, empezaremos a mover el Estatuto de

Andalucía. Y en el tema de la financiación esta legislatura no

vamos a autorizar nada, porque entre el debate constitucional

y el debate estatutario comprenderás que habrá tanto debate

político que ya no dará tiempo más que a discutir los criterios.

Lo máximo que autorizaremos serán los techos de

endeudamiento con cargo a los propios presupuestos de

Cataluña, Sr. Matas, esto es lo que haremos”.

Uns dies abans havia vengut el Sr. Maragall i el Sr.

Maragall va dir: “Revisarem i exigirem un diferent model de

finançament, allà on pagarem en proporció a la renda que es

tengui i que es rebi segons la població. Balears, Madrid i

Catalunya són els que més paguen i els que menys reben, per

tant si la renta per càpita és superior a la mitjana, com està

passant, pagarem més però volem revisar el sistema de

finançament i serà una exigència aquest i el tema de l’Estatut

d’Autonomia”. Li varen demanar al Sr. Sevilla: “¿Y para el

nuevo modelo de financiación, hablaremos de balanza fiscal?

Por supuesto que no, esto es una barbaridad. Li varen demanar

al Sr. Maragall: “Por supuesto que se tiene que hablar de

balanza fiscal”.

En fi, agafant la intervenció de la portaveu del Partit

Socialista, ella deia que això és un discurs coherent,

absolutament coherent. Vostès, senyories, mirin i a partir

d’aquí decideixin si això és la coherència d’Espanya o no. Però

els voldria dir una darrera cosa: he intentat revisar el que deia

Ibarra, per veure si m’obria els ulls: “Ibarra ha advertido que

es más urgente reformar la España desigual, llena de

desequilibrios económicos territoriales, que abordar reformas

estatutarias”. Tot un exemple de discurs coherent per part del

Partit Socialista Obrer Espanyol. Però ens diu la portaveu del

PSOE que el Sr. Zapatero ha dit que el que surti d’aquest

Parlament ells ho aprovaran, agaf l’envit i a veure si és ver que

el que surti d’aquest Parlament, amb una majoria suficient, allà

on jo convid el Partit Socialista Obrer Espanyol, ho aprovaran.

En qualsevol cas, dir-li a la portaveu del Partit Socialista Obrer

Espanyol que tenen la pilota en el seu camp, vostès han assumit

molts compromisos, amb Ibarra, amb Chaves, amb Maragall,

amb el Sr. Rovira, amb el Sr. Matas, etcètera, la mateixa

portaveu s’ha compromès aquí. Esper que aquests discursos tan

contradictoris arribin a bon port.

Jo me quedaria amb la necessitat de consens, amb la

necessitat que és una oportunitat històrica, que s’ha obert el

meló, que nosaltres som iguals que Catalunya, que exigirem el

mateix i li vàrem dir al Sr. Sevilla: “Si abrís el melón, que lo

habéis abierto, no es que estemos por allí, estaremos en

primera línea de fuego reivindicando exactamente lo mismo”,

en educació, en sanitat i en tot el que siguin sostres

competencials que demani l’altra comunitat. Perquè no se’ns

escapa que aquest és un debat que requereix rigor, perquè

requereix equilibris territorials i requereix ment i pactes

d’Estat; no sé com es faran aquests pactes d’Estat quan el

mateix president, Sr. Zapatero, compromet amb els seus líders

territorials coses tan contradictòries.

I acab amb una cosa que m’ha cridat l’atenció a distints

rotatius que hem anat llegint, el president Zapatero “lanzó una

veintena de promesas a las comunidades que necesita para

gobernar” en el seu discurs d’investidura; “garantizó especial

sensibilidad con Cataluña”, 8 vots d’Esquerra Republicana, 10

abstencions de Convergència i Unió; “su especial compromiso

con Canarias”, 3 vots de Coalició Canària; “con Canarias, por

supuesto, más intenso que con nadie”...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Estaràs, per favor.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Sí, vaig acabant president. “Proclamó admiración por

Galicia”, 2 vots del BNGA, i va dir que “Aragón sería un eje

fundamental de España”, 1 vot de la Xunta Aragonesista; “y

por supuesto también subrayó su compromiso con el Gobierno

de Andalucía”. Esper que aquest oblit de les Illes Balears no

sigui una realitat, malgrat no pogués tenir aquell vot; estam

disposats, Sr. Sampol, a arribar a acords amb totes les

formacions que siguin necessàries per poder augmentar i

revisar aquest Estatut d’Autonomia i les qüestions que nosaltres

hem dit, les torn repetir molt ràpidament: negociacions
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multilaterals, no autonomies de primera i de segona; màxim

consens i, per suposat, unit i identificat amb la finançació.

Aquest partit, aquest govern i aquest grup parlamentari

estarem en aquesta línia, intentarem arribar a acords en aquest

punts que és inèdit i que hem d’aprofitar perquè s’ha obert el

meló allà on hi ha comunitats que demanaran molt, pareix, per

damunt la Constitució. Estam disposats a parlar de tots, però

que imperi el seny i el rigor i aquest seny i aquest rigor li hem

de demanar al partit que governa Espanya i que, de moment,

brilla per la seva absència. Presenti la moció i intentarem

arribar a acords per poder fer tots aquests plantejaments,

perquè de cap manera acceptarem tenir menys drets econòmics,

polítics, socials o històrics que Catalunya.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

En segon lloc, passarem al debat i votació ...

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Perdó, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Volia demanar la paraula per alAlusions perquè la

vicepresidenta m’ha contestat directament com a Grup

Parlamentari Socialista i estam a una interpelAlació que li feia

la interpelAlació el portaveu del PSM-Entesa Nacionalista i

nosaltres ens veim amb dificultats per poder respondre si no

se’ns dóna el torn d’alAlusions.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Armengol, aquí en aquesta cambra tenim un problema

amb els temes de les interpelAlacions, perquè ens passa cada

vegada, sí, des del Sr. Rosselló que ara s’ha aixecat del seu

escó, que s’ha adreçat tot el temps al Govern en lloc d’adreçar-

se, fixar posicions, al Sr. Sampol, i això és un tema que jo crec

que, jo apel a tots els grups parlamentaris perquè siguin

capaços de modificar el Reglament, i al Govern, a tots els

implicats, perquè no es donin aquests casos, perquè ens hi

trobam cada vegada, Sra. Armengol. Vostè té part, sense cap

dubte, de raó; però també el Govern és lògic que també s’hagi

de fixar amb les diferents intervencions, perquè tothom també

intervé i es fica amb el Govern, i en lloc d’anar a fixar

posicions en relació a qui ha de ser el protagonista, que és

l’interpelAlant.

Per tant, me sap molt de greu no donar-li la paraula, Sra.

Armengol.

En segon lloc, passarem al debat i votació de la Proposició

no de llei RGE núm. 2385/04, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a abaratiment del transport aeri de les Illes Balears. Té

la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Nadal.

Perdó?

(Remor de veus)

Ah, bé, com que a l’ordre del dia m’han posat el darrer

punt, però si és així, ho passarem al segon punt.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 2309/04,

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la

insularitat en el marc de la futura Constitució europea.

Idò, passam a la Proposició no de llei RGE núm. 2309/04,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a la insularitat en el

marc de la futura Constitució Europea. Té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup

Parlamentari Popular defensa avui, davant aquesta cambra, una

proposició no de llei que ha estat presentada amb la vocació

d’impulsar i promoure un definitiu reconeixement del fet

insular dins el marc de la que serà la futura Constitució

Europea i sobretot amb el desig que a la recerca d’aquest

reconeixement hi participin tots i cadascun dels grups polítics

que configuren l’escenari parlamentari.

Senyores i senyors diputats, no hi ha cap dubte que ens

trobam davant una ocasió irrepetible, ens trobam davant una

ocasió única per tal que el desenvolupament normatiu europeu

reconegui, amb tota la seva amplitud, el fet insular mitjançant

la introducció expressa d’una referència en la confecció de la

que ha de ser la primera Constitució Europea. És

inqüestionable que l’àmbit insular ha de tenir cabuda dins el

text definitiu i d’aquesta manera aconseguir posar en pràctica

mesures compensatòries i específiques per a tots i cada un dels

territoris insulars, per a tots i cada un dels territoris envoltats de

mar per totes bandes que, sense un enllaç amb el continent, hem

de lluitar constantment per equilibrar el desavantatge natural

que pateixen els aproximadament 15 milions d’habitants de les

illes al llarg d’Europa i desavantatge a l’hora de poder competir

front a la resta de territoris amb condicions equitatives tenint

les mateixes oportunitats de desenvolupament que ofereixen

altres territoris amb característiques geogràfiques especials,

com són territoris amb desavantatges geogràfics permanents,

zones de muntanya o amb baixa densitat de població.

Però en qualsevol cas, i si algú tengués encara dubtes de la

importància que aquesta proposició no de llei té a l’àmbit de la

nova Constitució, confecció de la nova Constitució Europea,

permeti’m fer-los una reflexió. Recentment hi ha hagut una

acollida de nous països de l’Europa de l’Est, efectivament el

dia passat 1 de maig, es varen adherir 10 països a la Unió

Europea, 10 països procedents de l’Europa de l’Est, la majoria

dels quals no tenen territoris insulars i en conseqüència no

pateixen els desavantatges de la singularitat geogràfica que

nosaltres, en aquest cas, sí patim. I per raó natural no poden

estar sensibilitzats respecte d’aquest fet de la mateixa manera

que nosaltres hi estam.
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Senyores i senyors diputats, saben vostès quants dels

anteriors països que configuraven la Unió Europea tenen

territoris insulars, tenien territoris insulars? Saben vostès,

després d’entrar els 10 països esmentats, quina proporció tenim

de països amb territoris illencs? Jo els ho diré: si abans, dels 15

estats membres, només 3 d’ells no comprenien illes, amb una

Europa de 25, 12 no tenen territoris insulars, per tant, gairebé

la meitat dels estats membres no es veuran afectats pel

problema de la insularitat i els seus representants en el Consell

de la Unió Europea estic convençut que no estaran

familiaritzats en absolut amb aquesta problemàtica. Aquesta és

la realitat de la nova Europa que ens presenten, una Europa

evidentment molt menys insulars, una Europa gairebé més

continental.

Hi ha moltes motivacions que fan reivindicar la necessitat

del que avui és objecte d’aquesta iniciativa, moltíssimes, no

només el fet que ens trobem amb una Unió Europea amb menys

territoris insulars, però no obstant aquest senzill i simple

plantejament ens alerta de la immediata presa en consideració

del fet insular i de posar damunt la taula, amb caràcter

d’urgència, aquesta reivindicació. Dit això, he considerat

adequat fer la defensa d’aquesta proposició des de l’obligació

de reiterar el que ha estat i és viu testimoni de la història d’una

constant reivindicació que, des de l’any 1997, amb el Tractat

d’Amsterdam, es va iniciar i que fins avui continua sent una de

les exigències més importants per tal que es reconegui, dins

l’espai normatiu continental, la consideració de les especials

singularitats que, com a territori illenc, ens caracteritzen.

Efectivament, una de les fites més significatives pel que fa a les

illes es va produir a l’any 97 amb l’aprovació del Tractat

d’Amsterdam, com he dit, tractat que va incloure un, diria jo,

controvertit article 158, un article, que jo qualific sense cap

dubte que ha estat la decepció d’una tímida intenció, un article

que va néixer amb vocació de reconèixer l’existència d’un fet

diferencial a favor dels territoris insulars, i que finalment, fruit

d’un cúmul de despropòsits i d’una instrumentalització

restrictiva o restrictiva interpretació dels termes regions,

territoris menys afavorits o illes no va trobar l’encert que

pretenia.

ParalAlelament amb això, aquesta redacció normativa i amb

la intenció de reforçar aquest article 158 va aparèixer la

declaració número 30 i que conté un manament estrictament

polític dirigit a les institucions de la Unió, especialment a la

Comissió Europea instant-la a dur a terme una política

diferenciada a favor de tots aquells territoris insulars. No

obstant això, aquesta declaració, lluny de convertir-se en norma

d’exigible observança i amb norma d’exigible compliment, ha

estat resignada a ocupar un lloc privilegiat dins l’àmbit de les

declaracions d’intencions més decidides a favor del

reconeixement del fet insular, però que ha permès, sense cap

tipus de dubtes, aquesta declaració número 30 ha permès

mantenir encesa la flama d’un reconeixement necessari. No

obstant això, i tornant enrera, l’article 158 i la declaració

número 30 han estat sempre objecte d’una interpretació

absolutament restrictiva, a pesar que tant el Parlament europeu

com el Comitè Econòmic i Social Europeu han aprovat

diversitat d’informes i dictàmens on es desprèn que les regions

insulars pateixes desavantatges estructurals permanents a causa

de la seva pròpia insularitat i desavantatges absolutament i

directament vinculats a l’aïllament geogràfic, destacant l’elevat

cost dels transports marítims i aeris, d’una major dificultat en

l’accés a l’educació, d’uns recursos naturals escassos, d’un

territori i un medi ambient fràgils i d’una problemàtica especial

en la gestió de residus, i la falta d’un entorn econòmic

competitiu per a les empreses.

I aquesta, precisament aquesta, és la mateixa realitat en la

qual avui ens trobam. Però a l’any 2000 va arribar el Tractat de

Niça, moment en què es varen produir reaccions, iniciatives

amb més intensitat que varen començar a alimentar la necessitat

d’enriquir i fer evolucionar els posicionaments anteriors i que

principalment anaven destinats a reinterpretar el contingut de

l’article 158, introduint el concepte, i això és molt important,

el concepte de cohesió i que ha de ser inevitablement entès en

el sentit de cohesió territorial. Aquest moviment, aquestes

iniciatives especialment favorables varen ser pel que fa a

Balears. És a partir d’aquest moment quan a les nostres illes

comencen a aparèixer nous aliats per tal de lluitar front a una

concepció de política territorial europea, en el sentit que sigui

més clara i decidida i que presenti més possibilitats que fins

ara.

El passat 10 de juliol de l’any 2003, la Comissió Europea

va posar punt i final als llargs setze mesos de discussió que

varen permetre redactar un esborrany del que havia de ser la

nova i primera, evidentment, Constitució Europea de la

història; no obstant, una vegada reiniciades, en el mes de

desembre, les converses en el si de la Unió Europea,

encaminades a cristalAlitzar l’esperit constitucional, mitjançant

la reacció del que havia de ser el text definitiu, les diferències

entre els estats membres provoquen paralització del procés

constituent, i és precisament allà, justament allà quan les

converses dels estats membres, per tal de trobar posicionaments

coincidents que garanteixin la configuració definitiva del text,

es varen reiniciar, allà es reinicien les converses, allà es torna

obrir la porta. I com deia abans, davant aquesta circumstància

no hi ha dubte que la qüestió que avui ens ocupa i que sobretot

la qüestió que avui absolutament ens preocupa, es tracta d’una

oportunitat d’immediat aprofitament.

Davant aquest escenari el Grup Parlamentari Popular ha

considerat imprescindible reiterar una vegada més la immediata

necessitat de garantir que les illes no es vegin afectades

negativament per l’aplicació de polítiques comunitàries pel fet

de ser territoris aïllats del continent, motivació més que

suficient per presentar la proposició no de llei que avui tinc

l’ocasió i l’honor de poder defensar. En conseqüència, ha

arribat el moment que el Govern de la nació té la

responsabilitat d’iniciar els tràmits de negociació sobre el futur

text constitucional de la Unió Europea, tenint en compte els tres

principals eixos sobre els quals gira la present proposició no de

llei, i vaig acabant, Sr. President.

En primer lloc, la definició del que entenem que ha de

significar l’objectiu de cohesió territorial i que serà establir un

principi d’equitat entre els ciutadans europeus, qualsevol sigui

el lloc on visquin, oferint als ciutadans de la Unió unes

condicions d’accés equitatives als serveis d’interès general. En

segon lloc, i per tal de promoure un desenvolupament

harmoniós del conjunt de la comunitat, aquesta desenvoluparà

i prosseguirà la seva acció encaminada a reforçar la seva

cohesió econòmica, social i territorial. I en tercer i darrer lloc,
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per tal de què es consideri la compatibilitat del mercat únic

respecte de les ajudes destinades a afavorir el desenvolupament

de les regions que pateixen condicionaments geogràfics, com

és la insularitat. Per tant, per això, per aquestes circumstàncies

esmentades i sobretot per coherència amb el nostre fet insular,

per una qüestió d’oportunitats, però sobretot i per damunt de

tot, per una qüestió de responsabilitat deman en aquesta cambra

i als grups parlamentaris representats en ella el suport de la

proposició de llei presentada i per fer d’aquesta manera que

aquella frase que va dir Don Antoni Maura, “mi tierra tiene por

frontera el mar, por eso limita con cualquier parte del mundo,”

cobri especial significat. Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista ha presentat una esmena de substitució

RGE núm. 3107/04. Per defensar l’esmena té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Mascaró i Melià.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Jerez,

heu dit vós quan defensàveu la vostra proposició no de llei, que

aquest tema de la insularitat és la història d’una constant

reivindicació. A mi la veritat és que em fa una certa gràcia

veure un Partit Popular tan reivindicatiu, tan preocupat per

defensar en aquest moment interessos dels ciutadans d’aquestes

illes, quan hem desaprofitat 8 anys de Partit Popular en el

Govern de l’Estat, quan realment si s’hagués governat amb

aquest consens, amb aquesta coherència que fa uns moments

explicava la vicepresidenta Sra. Estaràs, per ventura molts

d’aquests temes estarien avui resolts. 

Jo no sé si recorden vostès que l’exposició de motius de la

proposició no de llei comença dient que la cimera de caps

d’estat i de govern, de dia 12 i 13 de desembre del 2003, va

concloure sense acord sobre el projecte de la Constitució

europea. Jo els voldria recordar qui era que representava en

aquell moment l’Estat espanyol, jo no sé si recorden que era el

Sr. Aznar que era a BrusselAles defensant els interessos,

suposadament, de tots els que formam part de l’Estat espanyol.

I m’agradaria llançar una sèrie de preguntes, a veure si el Sr.

Aznar va defensar a BrusselAles i a tots els llocs allà on s’hagin

reunit per parlar de Constitució tots aquests temes que vostès

avui ens proposen. També voldria saber si exigiren vostès amb

aquesta contundència als seus parlamentaris estatals que ho

defensassin, a veure si aquest consens i aquesta coherència del

Partit Popular realment existeix. La veritat és que si vostès

haguessin estat igual de reivindicatius els anys que el seu

mateix partit ha governat a Madrid, això ho hem de reconèixer

no són els únics que els passa, de vegades les reivindicacions

són diferents segons qui governa a Madrid. Però segurament si

fossin realment coherents tots avui els ciutadans d’aquestes

illes no tendrien aquestes diferències tan grans amb els

ciutadans de la resta de l’Estat i molt manco amb altres

ciutadans de la Unió Europea.

Però així i tot compartim amb vostès que hi ha mancat

voluntat política, ho diuen vostès en la seva exposició de

motius, hi ha mancat voluntat política per tirar endavant aquests

temes, hauríem de saber de qui era la voluntat política que ha

mancat, qui era a defensar aquests temes. Però sí que és

necessari convertir totes aquestes voluntats en programes, en

ajudes concrets, és necessari d’arribar d’aquesta teoria que tots

els grups compartim, tots els partits de l’Estat comparteixen

que les regions insulars sofreixen desavantatges, però a l’hora

de defensar que això es concreti en realitats, en programes, en

ajudes, en establir dins quin objectiu europeu ens toca, no hi ha

hagut voluntat política per defensar-ho. I li he de dir que el meu

partit no ha governat mai en el Govern de l’Estat, per tant, algú

se n’ha de dur part de culpa d’aquesta manca de voluntat

política. Aquesta manca de voluntat política ens ha duit a

desavantatges que patim, no els llegiré tots, però en podem fer

un resum, degut als recursos naturals limitats, l’alt cost del

transport, en aquestes illes el transport ens consta entre dues i

quatre vegades més que al continent, l’estacionalitat del sector

econòmic, l’alt cost de l’habitatge, la doble i triple insularitat

i tantes i tantes coses que són desavantatges per als habitants

d’aquestes illes.

Per tant, hi ha molta de feina a fer, hi ha moltes

reivindicacions a fer. No és ara el moment? Ara també, però ja

ho era fa anys eh? Però sí que ens ajuntam amb vostès que és

necessari fer-ho i si no ho varen abans, almanco ho podem fer

entre tots ara. Hi ha regions insulars que sí els han vist resolts

els seus problemes, n’hi ha, mirem Canàries. Canàries és una

regió insular, el seu producte interior brut tampoc és tan

diferent del nostre i estan en el nivell dels que més ajuden

reben, fins i tot després tenen un 33% més d’ajudes dels que

més en reben, segons el seu producte interior. Per tant, alguns

territoris insulars del nostre Estat han tengut el reconeixement

insular, voluntat política n’hi ha hagut per segons quins

territoris, no per a tots. Després ja podríem parlar de Malta, ja

m’agradaria a mi arribar al tractat que ha arribat Malta. És cert

que Malta és un estat i nosaltres formam part d’un estat, no som

un estat únic, el nostre estat és bastant més gran i llavors fa que

com que nosaltres en relació a l’estat som poquets, per ventura

no ens consideren importants. Però Malta que és una illa amb

la meitat del territori de Menorca, pràcticament una tercera part

de la població de les Illes. Malta en aquests moments amb

350.000 habitants o 400.000 habitants té un representant propi

dins la Comissió Europea, té un representant propi en el

Tribunal de Justícia d’Europa, tenen aplicacions de descomptes

de l’IVA a tots els transports entre illes, amb el continent, de

mercaderies, de persones. Declaració de tot l’arxipèlag de

Malta de zona agrícola desfavorida, jo no sé si coneixen Malta,

però tot el territori de Malta és considerat zona agrícola

desfavorida, a les Illes només un 10%. 

Tot això són reivindicacions que ara és el moment, però fa

molts d’anys que podríem haver anat fent. I els podria posar

molts altres exemples, però segurament no és el moment ara de

parlar de Malta. Però sí podem constatar que les diferències

dins Europa existeixen i les diferències entre regions insulars

europees també existeixen. Per això des del PSM ens ajuntam

amb vostès, en la seva petició i també reclamam aquest esforç

solidari. En tot cas compartim que és necessari que s’han

d’establir tot un seguit de polítiques comunitàries que facin que

els ciutadans d’aquestes illes no siguin europeus de segona
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classe. Estam d’acord en pràcticament tot allò que vostès

proposen a la seva proposició no de llei, però la veritat és que

ho trobam poc, les nostres reivindicacions van una mica més

enllà i també ho hem volgut aclarir un poquet, clarificar un

poquet les peticions. És per això, perquè estam convençuts que

les Illes Balears no perdre el tren del desenvolupament del

futur, no es poden jugar el seu futur ni econòmic, ni social, ni

ambiental i per això hem volgut presentar aquesta esmena de

substitució. Una esmena de substitució que en el seu primer

punt enlloc de dir, com diuen vostès “que les Illes no es vegin

afectades negativament...”, no, no, anem a reclamar. Nosaltres

consideram necessari que el futur tractat reconegui

explícitament la insularitat i la necessitat d’adoptar mesures per

compensar els efectes negatius que això comporta. Si el tractat

diu això, això obligadament s’haurà de traduir amb fons i

polítiques destinades a les Illes. Per tant, és això. Vostè parlava

de què hi ha 12 estats que no tenen territori insular, però n’hi ha

que són illes-estat, li he parlat de Malta, podríem parlar de

Xipre. Per tant, tal vegada haurem d’anar a cercar també el

suport d’aquesta gent, la comprensió d’aquests estats. Però

volem això eh? Que el tractat digui específicament que a les

illes se’ls ha de reconèixer la seva insularitat i s’han d’adoptar

les mesures necessàries. Això és allò que volem que digui el

tractat.

En el segon punt demanam que, d’acord amb el principi de

subsidiarietat, la Unió Europea té el principi de subsidiarietat

que no arregla dins cap estat allò que l’estat pot arreglar. Idò

anem a aplicar el principi de subsidiarietat fins a les comunitats

autònomes. No tenim nosaltres un Parlament amb capacitat de

legislar? No són nostres les competències d’agricultura?

Llavors nosaltres hem de poder decidir en què gastarem els

doblers que arriben d’Europa per a la nostra agricultura, no ens

ho ha de decidir Madrid, en l’agricultura i en molts altres

temes. Per tant, per això demanam que es reconegui

explícitament el respecte a les unitats polítiques internes, a allò

que Europa li diu les regions constitucionals, aquelles que

tenen un Parlament amb capacitat de legislar.

En el tercer punt demanam que el Parlament de les Illes

Balears considera necessari defensar les llengües i les cultures

presents dins la Unió Europea. Europa està formada per estats,

és veritat que la Unió Europea és una unió d’estats, però dins

els estats hi ha pobles i cada poble té la seva llengua, la seva

cultura, algunes més fortes que les altres, però la nostra llengua

és una de les 10 més parlades dins la Unió Europea, darrera

encara en té 20 i no és considerada oficial. Nosaltres la volem

oficial, no això que se’ns havia ofert ara que ens traduiran la

Constitució, ja la traduirem nosaltres, en sabem de traduir si és

necessari. Volem que els ciutadans es puguin adreçar a la Unió

Europea en la seva pròpia llengua. També és cert que no

reclamam que sigui llengua franca, vull dir que el Parlament

europeu no pot tenir totes les llengües franques, però sí que

volem el mateix reconeixement que les altres llengües, moltes

d’elles amb molts menys parlants que la nostra.

I ja el punt més reivindicatiu, demanam que el Parlament

insti el Govern de l’Estat a defensar que aquest text

constitucional inclogui aquest reconeixement del fet insular i de

la necessitat d’establir excepcions i mesures compensatòries

per als problemes que se’n deriven, independentment de quin

sigui el PIB i la mitjana de renda per càpita. Demanam

garanties que les regions europees que tenim Parlament propi,

les regions constitucionals, siguin presents en els debats i

preses de decisions, això és allò d’aplicar el principi de

subsidiarietat fins al final. I demanam l’oficialitat de la llengua

catalana en el si de la Unió Europea. I el darrer punt només és

remetre els acords d’avui a tots els grups parlamentaris del

Parlament europeu perquè coneguin quina és la posició del

nostre Parlament.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Esquerra

Unida- Els Verds té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida

Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En

primer lloc respecte la proposició no de llei que presenta el

Grup Parlamentari Popular, hem de dir des del nostre grup que

ens resulta clarament sorprenent l’interès que ara demostren

sobre el fet de la insularitat. I ens resulta sorprenents per una

sèrie de qüestions que a més ja s’han esmentat, tot i que

nosaltres creim que és molt positiu el fet de què ara defensin

amb tant d’èmfasi en aquesta tribuna el tema de la insularitat,

degut precisament a allò que ha estat el seu tarannà i més que

el tarannà el fet respecte a aquestes illes durant aquests 8 anys

que vostès han governat.

Nosaltres entenem que la política i els polítics han de ser

coherents i seriosos en les seves propostes. Per tant, entenem

que és positiu que ara els preocupi la insularitat, però el cert és

que vostès saben perfectament que ja la insularitat es reconeix

a la pròpia Constitució espanyola i que l’interès que es té cap

al fet diferencial de les illes s’ha de tenir sempre, es governi a

un lloc o es governi a un altre, no pot ser que en funció de com

ens van les coses ara seguem insularistes o no ho seguem.

Precisament jo els vull recordar una sèrie qüestions que crec

que és bo recordar-les perquè hi ha tengut a veure el Partit

Popular. Mirin, en aquests moments ens trobam que tenim

vertaderes dificultats d’entendre què entenen vostès per

insularitat, perquè a l’anterior Govern de Madrid per exemple

va modificar la Llei de costes, retirant competències a les

comunitats autònomes i per tant, retirant moltes competències

a les pròpies illes, d’una part importantíssima del territori que

precisament en aquest moment i segons aquesta llei, a més feta

a través de la llei d’acompanyament, es va modificar i per tant,

les competències les té Madrid. Per altra banda el tema del cost

més elevat de transports, idò també es va haver de fer molta

feina per intentar que el cost de residus entre illes i entre illes

i la península el pogués finançar el Govern espanyol, això per

posar un exemple respecte això. Per tant, benvinguts que

considerin que la insularitat és un tema important i els convit,

sobretot, a què siguin coherents políticament a defensar-ho,

estiguin on estiguin.

Per altra banda també, crec que ja els ho ha recordat la

portaveu que m’ha precedit, però precisament a nosaltres també
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ens preocupa la diferència que hi ha si són Illes Balears o si són

Illes Canàries. Això és un tema que no té res a veure amb

Europa, diríem que les millores que han tengut les Illes

Canàries, per considerar-les Objectiu 1 i per una sèrie de

qüestions referides a aquest tema han estat molt més bones i

amb decisions també preses per part del Govern del Partit

Popular, molt millors del que han estat per a les Illes Balears.

Per tant i com dic, benvinguts a defensar aquesta insularitat i a

més, esperem que sigui defensar-la de veritat i de valent

estiguin on estiguin perquè això és allò que demostra la

coherència d’un grup parlamentari com és el seu i com són els

altres.

També hem de dir ara que ens sorprèn l’interès per la

Constitució europea, creim que és un tema que també a tots ens

interessa. Per les referències que vostès fan a la seva exposició

de motius de la seva proposició no de llei, dir-los que els vull

recordar, per si no se’n recorden, que si no hi va haver consens

entre els diversos estats europeus respecte la Constitució era

perquè el Govern espanyol del Partit Popular, el Sr. Aznar, va

posar moltíssims de problemes. El Govern espanyol, pel vot del

Consell Europeu, s’oposava al criteri de doble majoria, estats

i població per mantenir els seus 27 vots en el Consell Europeu

aconseguit a Niça i que ens va dur a perdre en compensació 10

escons en el Parlament europeu, mentre el Regne Unit, Itàlia i

França només en perden 10. Per tant, veim ara que vostès tenen

un gran interès en allò que és el tractat europeu i esperem que,

efectivament, aquest tema d’insularitat pugui estar-hi recollit.

També li vull recordar, supòs que ho sap perfectament el

portaveu, que tot i la referència a la insularitat continguda en el

Tractat d’Amsterdam, en el qual vostès hi fan referència, les

polítiques de cohesió de la Unió Europea mai han tengut en

compte aquesta realitat com un fet diferencial. Els referents

estadístics que té en compte la política comunitària de cohesió

no contemplen les peculiaritats insulars, tot i, com s’ha dit

també abans, les diferències que hi ha hagut entre illes i que jo

no m’hi referiré perquè crec que ja s’ha explicat prou

anteriorment. El cert és que no vol dir que ara no es tenia en

compte el tema de la insularitat, sinó que realment no hi ha

estat mai.

(Remor de veus)

Per tant,....

EL SR. PRESIDENT:

Per favor un poc de silenci, si són tan amables.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Està clar la necessitat de tractar la insularitat en les

polítiques comunitàries, nosaltres també creim que és un

element fonamental i que a més han de ser tractades com a

zones diferenciades, com ho són les zones d’alta muntanya, o

les zones amb baixa densitat de població. Per tant i en aquest

sentit, evidentment hi estam totalment a favor, així com ho hem

estat sempre. La insularitat genera per altra banda una manca

d’igualtat respecte, o pel fet dels costos afegits en quasi tots els

aspectes i a més, la doble o la triple en els casos fins i tot, com

és el cas de Formentera, encara s’agreuja més. Per tant, per a

nosaltres és òbvia la necessitat de plantejar la insularitat en el

futur tractat de la Constitució europea, però no ser obvi no vol

dir que evidentment no facem tot el possible perquè això sigui

així. En aquest sentit, per tant, esperem que tots els grups

parlamentaris d’aquesta cambra intentin en el Parlament

europeu fer possible que en el nou tractat la insularitat hi

estigui reflectida. 

Entrant a la proposició no de llei en allò que són els punts

que planteja el Grup Parlamentari Popular. El primer punt de

la proposició no de llei per tant, dóna en el nostre entendre, tot

i estar d’acord en què s’inclogui la qüestió de la insularitat,

dóna una visió negativa i victimista que nosaltres entenem que

les Illes Balears no poden donar a la Unió Europea. Per tant,

nosaltres entenem que s’adapta més a allò que nosaltres

plantejaríem l’esmena del PSM i per tant, donaríem suport a

l’esmena pel que fa referència a aquest primer punt. També dir

i després més tard ho esmentaré, que entenem que l’esmena del

PSM recull molt millor les pretensions, almanco des del nostre

grup, respecte a allò que ha de ser el continguts referits a la

insularitat del nou tractat de la Unió Europea.

Quant el segon punt i els elements que desglossa el segon

punt de la seva proposició no de llei i per tant, els diferents

aspectes que contempla, implica des del nostre punt de vista,

elements molt genèrics que a més a nosaltres ens preocupen

molt perquè quan es fa referència al principi d’equitat, a les

condicions d’accessos equitatius en els serveis d’interès

general, assegurar condicions òptimes de competitivitat, tenir

en compte la cohesió territorial, etcètera. A nosaltres ens pot

semblar bé inicialment, però no sabem com és de genèric

aquesta qüestió, què vol dir amb això? Quin model territorial

hi ha darrera? Quina cohesió econòmica, social i territorial

plantegen en aquesta argumentació que vostès fan? Què volen

vostès, un model desenvolupament insostenible, amb més

depredació dels recursos naturals, amb més grans

infraestructures, amb més pressió sobre el territori, amb

destrucció del nostre litoral? Això és el que volen fer vostès a

les Illes Balears? Creim que hi ha massa indefinició i massa

poca claredat.

Dir-li que les illes, supòs que el portaveu del Partit Popular

ho ha dit, són espais fràgils, diferenciats, amb greus riscos de

rompre la seva sostenibilitat. Determinades polítiques

comunitàries, com és l’impuls a les grans infraestructures, o les

xarxes transeuropees de transports terrestres, o d’altres, no es

poden aplicar en els territoris insulars. Les illes són territoris

limitats, amb recursos limitats i amb un sistema de vida que

s’hauria de condicionar precisament en el seu límit i no tot el

contrari, que és precisament el model que planteja, aquí

almanco, el Govern del Partit Popular i que també ha plantejat

a l’Estat espanyol quan ha governat.

Per tant, a nosaltres ens preocupa molt aquest segon punt

perquè no ho veim gens clar i precisament des del nostre grup

el que volem és que les polítiques comunitàries, el futur tractat

de la Unió Europea ha d’incloure la realitat insular per fer

possible un desenvolupament social, econòmic i ambiental

vertaderament sostenible a les illes, com un element essencial

i imprescindible precisament per allò que suposa la seva

fragilitat i perquè no només sigui una qüestió de present sinó

sobretot de futur. Per tant, per a nosaltres és una qüestió bàsica

i fonamental per entendre allò que és una illa. A nosaltres no
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ens agradaria ser com Malta que en aquests moments té una

destrucció del seu territori, una pressió sobre els seus recursos

absolutament desmesurada, sinó precisament que entenem que

una realitat illenca s’ha d’entendre des del punt de vista d’allò

que són aquestes illes i el seu desenvolupament sostenible. Així

volem que ens reconegui la Constitució europea, així volem

que es defensi el que són unes illes.

Per tant i ja entrant en allò que seria el segon punt i els

punts A, B i C i sense entrar en més consideracions nosaltres no

donaríem suport a aquests punts perquè considerar, com dic,

que no especifiquen quin model de cohesió territorial es

considera l’idoni, en el qual nosaltres evidentment sí ens

preocupa moltíssim. Però sí que donaríem suport a l’esmena de

substitució que ha presentat el Grup Parlamentari del PSM, per

entendre que tot i que alguns que jo he esmentat no s’inclouen

d’una manera clara, entenem que respon molt més als

plantejaments que nosaltres faríem com a grup. Creim que és

una esmena que contempla elements fonamentals com ha

defensat la seva portaveu. Allà on les illes si tenen un

Parlament puguin precisament defensar allò que són les seves

competències directament amb Europa, per altra banda hi ha un

reconeixement clar de la llengua catalana i de la nostra

diversitat lingüística. I a més, hi ha un reconeixement del fet

insular i de la necessitat d’establir mesures compensatòries en

aquesta situació i que per a nosaltres sempre han d’anar dins

una línia de clara sostenibilitat perquè no podríem,

evidentment, entendre que s’inclogués dins el nou tractat de la

Unió Europea.

Per tant i per finalitzar, dir que des del nostre grup donam

suport a l’esmena de substitució del PSM perquè entenem que

recull molt més acuradament, molt més clarament l’esperit que

es desprèn de la proposició no de llei presentada pel Grup

Parlamentari Popular, en el qual i com a marc fonamental de

defensa de la insularitat, nosaltres també defensam aquesta

insularitat i no només la defensam sinó que volem que es

practiqui de veritat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. La veritat és que

no acab d’entendre aquesta proposició del Partit Popular, tan

pel que fa en els plantejaments com en el seu contingut, ho

intentaré explicar breument. En qualsevol cas els he de

reconèixer la bona intenció, la bona voluntat, sempre i quan no

hagi d’entendre que estam davant unes eleccions europees,

estam a punt de començar una campanya electoral a les

eleccions europees i que era necessari treure algun tema de

debat dins la societat que pugui cridar l’atenció de les ciutadans

de les nostres illes i que millor que la insularitat. Nunca es

tarde cuando la dicha es buena, davant aquesta campanya se

n’han recordat dels problemes de la insularitat. Per tant, està bé

que ho plantegin i en aquest sentit els vull reconèixer la bona

intenció.

Però no acab d’entendre ni el plantejament ni el contingut

i ho anirem veient quan es pretén que a la Constitució europea

que s’ha d’aprovar es reconegui el fet insular. Bé, de fet en

aquest moment ja està reconegut dins la Unió Europea el fet

insular, igualment com està reconegut a la Constitució

espanyola i de què ens ha servit fins ara? De poca cosa, ho

anirem veient, però crec que el fet d’aquest reconeixement no

és cap garantia de què a partir d’ara si està inclosa a la

Constitució europea els problemes de la insularitat s’hagin

resolt. 

També m’ha sorprès el reconeixement que ha fet el

portaveu del Partit Popular de què precisament ahir es varen

reiniciar les negociacions del text constitucional, sens dubte és

un fet important, hauríem de preguntar què ha passat d’un

temps cap aquí, que tema de la negociació de la Constitució

europea estàs absolutament bloquejat i ara s’hagi desbloquejat.

Jo crec que alguna culpa té el Govern anterior del Partit

Popular a l’Estat espanyol quan vàrem veure com girava la cara

cap Estats Units, girant l’esquena absolutament a Europa, a la

construcció europea, a les necessitats de seguir fent camí cap a

la construcció de la Unió Europea. És més, vostè ha reconegut,

ha fet la lloança que ahir es varen reiniciar les negociacions,

però jo li he de recordar que avui el Sr. Aznar segueix reunit

amb el Sr. Busch. Per tant, benvingut sigui el canvi de Govern,

el canvi d’actitud dins d’Europa i que puguem seguir fent camí

cap a aquesta construcció de la Unió Europea i que sens dubte

és important per a tots els ciutadans europeus, també per als

que vivim a les illes, encara segueixi havent-hi problemes

pendents de resoldre.

Deia que el fet insular està reconegut avui per avui, està

reconegut com vostès saben molt bé en el Tractat d’Amsterdam

i de Niça. Es va donar una gran passa cap al reconeixement de

la insularitat, precisament a partir d’aquest reconeixement,

institucions tan importants com el Parlament europeu, com el

Consell Econòmic i Social europeu han fet informes i

dictàmens allà on es reconeixen, o es posa de manifest que les

regions insulars pateixen importants desavantatges i que s’han

de reconèixer i compensar. Associacions com la Comissió

d’Illes de la Comissió de Regions Perifèriques i Marítimes,

reunida precisament a Mallorca el març del 2003, posava de

manifest la necessitat de reconèixer els principis de cohesió

territorial i especialment de desenvolupar els principis de la

declaració annexa número 30 del Tractat d’Amsterdam, que fa

referència als problemes de la insularitat, als problemes de les

regions insulars.

Sens dubte el primer encontre, la primera trobada

d’assemblees legislatives de les regions insulars europees

reunides el maig del 2003 a Cagliari fan el que es coneix com

el Manifest de Cagliari, on fan plantejaments que van realment

molt més enllà del que planteja avui el Grup Popular en aquest

parlament dins el debat, dins la negociació de la futura

Constitució Europea. Per tant ens quedaríem més aviat amb el

Manifest de Cagliari, on van participar totes les assembles

legislatives de les regions insulars europees. 

Per tant, a partir d’aquest reconeixement d’Amsterdam, de

Niça, s’han vengut fent tota una sèrie d’informes, de dictàmens,

de declaracions plenes de bones intencions, però el cert és que

en la realitat, com s’ha dit aquí, no s’han desenvolupat aquests
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principis recollit.  Per això deia que ens serveix que estigui a la

Constitució Europea; evidentment hi haurà d’estar, però aquest

no és el principi, ja tenim el reconeixement, el que hem d’exigir

és que es desenvolupin aquestes polítiques que en part s’han

desenvolupat però en bona part no. Per tant no s’han pres

mesures que compensin aquest reconeixement de les dificultats

o dels desavantatges que pateixen les regions insulars.

I especialment és important la incertesa davant la ampliació

de la Unió Europea. S’ha apuntat per part del portaveu del

Grup Popular amb bon criteri que si la Unió Europea ha estat

bàsicament continent, si la població de la Unió Europea ha

viscut, una gran majoria, en el continent, més ara amb

l’ampliació, que encara serà més important el pes de la

població que viu en el continent. Per tant és per preocupar o la

incertesa que es pugui generar la reforma dels fons estructurals;

per tant sens dubte estam d’acord en el fet que hem d’estar

vigilants, però no acabam d’entendre la proposta en el sentit

que es faci una crida que estigui reconeguda la insularitat dins

la Constitució perquè el problema creim que va molt més enllà.

Per tant entrant ja en el que són les proposicions en concret,

els he de dir que la que planteja el Partit Popular al punt

número 1, que es consideri necessari dins la Constitució

Europea garantir que les illes no es vegin afectades

negativament per l’aplicació de les polítiques comunitàries pel

simple fet de ser territoris aïllats del continent, nosaltres

entenem que fins i tot d’aquesta manera que està redactat ni tan

sols no es pot acceptar. Les polítiques o les illes no es poden

veure afectades negativament, sempre es veuran afectades

positivament, s’estan veient ja afectades positivament pel fet

d’estar dins la Unió Europea; una altra cosa és que sigui

insuficient i que hagin de continuar plantejant més

reivindicacions perquè es reconeguin més seriosament els

problemes i es compensin que tenen les illes dins la Unió

Europea, però creim que les illes sempre dins la Unió Europea

tendran més avantatges que no fora. Per tant no es pot dir que

no afectin negativament les polítiques de la construcció europea

les illes. Nosaltres creim en la Unió Europea i creim que s’ha

de continuar desenvolupant perquè hi guanyen els ciutadans

europeus en el seu conjunt i hi guanya també, i s’ha de

reconèixer encara més, la població que viu a les illes.

Plantegen al segon punt l’objectiu de cohesió qualsevol que

sigui el lloc on visquin. Home, vostès saben perfectament que

l’èxit de la construcció europea ha vengut donat precisament

per la cohesió, per les polítiques de cohesió que s’han vengut

aplicant entre els seus territoris, i per tant hem d’abundar en

aquestes polítiques. Estam d’acord que s’ha de reconèixer a la

Constitució, però aquesta és una feina i unes polítiques que ja

s’han fet. Els recordaria, supòs que se’n recordaran

perfectament quan el president Felipe González negociava els

fons de cohesió, que a un portaveu de l’oposició no se li va

ocórrer altra cosa que dir-li pedigüeño per anar defensar fons

de cohesió per a l’Estat espanyol dins la Unió Europea. Per tant

aquesta és una política que ja es ve practicant en el qual hem

d’insistir. Igual que, com proposen al punt b), reforçar la seva

cohesió econòmica, social i territorial.

Sens dubte aquestes polítiques són necessàries i, com deia

abans, estan reconegudes a la Unió Europea, s’ha de fer feina

perquè es reconeguin més i es compensin aquells casos en què

sigui necessari, però també hi han de participar els estats

membres. Ja se’ls ha dit: la Constitució Espanyola també

reconeix la necessitat de cohesionar els territoris, i hem vist

com en aquests anys en aquestes illes han estat inútils totes les

reivindicacions que s’han fet en aquest sentit.

Per tant nosaltres els instaríem a acceptar l’esmena de

substitució que presenta el Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista perquè creim que és molt més completa, que fa

uns plantejaments que són realment podríem dir nous, que van

més enllà de la realitat que tenim avui en dia. El que plantegen

vostès és el que ja hi ha, poc més poc manco. Per tant que

acceptassin l’esmena de substitució perquè creim que

simplement millora la seva. 

Sí que en qualsevol cas voldríem fer una petita esmena a

l’esmena de substitució que presenta el Grup Parlamentari

PSM, que és el punt 4 lletra b, que diu “garantir que les regions

europees que tenen parlament propi seran presents als debats i

preses de decisions de les institucions europees”; nosaltres

proposaríem substituir “seran presents”, per una qüestió de

possibilitats, per “tenguin canals de participació”, substituir

“seran presents” per “tenguin canals de participació dins els

debats i preses decisions de les institucions europees”, tal com

diu aquí. 

Per tant nosaltres entenem que l’esmena que presenta el

PSM s’ajusta molt més a la declaració de Cagliari, com deia

abans, en el primer encontre de les assemblees legislatives de

regions insulars europees; creim que sí que hi ha propostes

noves i d’avançar dins la construcció europea en reconeixement

de la insularitat, i per això creim que seria més lògic que

s’acceptàs aquesta esmena del PSM. En qualsevol cas, si es

manté tampoc no tenim cap inconvenient en donar suport a la

del PP.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Té la paraula el Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, intentaré

ser breu, intentaré dar resposta a tots els grups que han

intervengut, començant per la Sra. Mascaró. Miri, Sra.

Mascaró, nosaltres, així com vostè pensa que el seu text

enriqueix molt més aquest debat i en definitiva la proposició no

de llei, nosaltres entenem efectivament el contrari, nosaltres

entenem que és el nostre text, que l’enriqueix més. En

qualsevol cas pot haver-hi punts coincidents, efectivament, i

per això mateix el que feim és convidar-la a vostè a participar

amb l’adhesió a la nostra proposició no de llei.

Ha dit una cosa que em pareix que distorsiona el que és

realment la realitat. Vostè ha parlat de Canàries com un fet

insular. A Canàries la reivindicació no és una reivindicació

insular; Canàries és una zona ultraperifèrica i està considerada

i té aquesta característica per com està de lluny i per allà on

geogràficament està situada. La reivindicació de Canàries no és

una reivindicació d’illes, és una reivindicació per la llunyania,
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i aquest reconeixement ha estat fet i ha estat dat. Per tant no em

digui que Canàries té més privilegis que nosaltres quan la

consideració amb Canàries efectivament no és la mateixa.

Em parla de Malta. Efectivament, Malta és un estat,

efectivament, efectivament. No podem tenir la mateixa

consideració.

Miri, Sr. Tur, que em digui vostè que presentam aquesta

proposició no de llei perquè estam a les portes d’unes

eleccions, bé, jo li diré que estam a les portes de la redacció

definitiva del text constitucional de la Unió Europea; estam a

les portes de la redacció definitiva del text de la Unió Europea,

per tant no sé a vostè què li pareix més important: que tenguem

davant unes eleccions o bé que tenguem davant una oportunitat

inqüestionable. En qualsevol cas li agraesc que s’uneixi a la

nostra proposició.

I ja per acabar als grups parlamentaris que així no ho facin,

bé, dir-los que, bé, acabar amb una dita: a la vida diuen que hi

ha tres coses que no tornen enrere, la paraula dita, la fletxa

llançada i l’oportunitat perduda. Jo crec que aquells grups

parlamentaris que no s’afegeixin efectivament han perdut una

oportunitat inqüestionable, una oportunitat que estic convençut

que saben efectivament el que significa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passem a la votació. 

Senyores i senyors diputats, passam a votar.

50 vots a favor, 3 en contra, 4 abstencions. Per tant queda

aprovada aquesta proposició no de llei.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 2385/04,

presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a

abaratiment del transport aeri a les Illes Balears.

En segon lloc passarem al debat i a la votació de la

proposició no de llei RGE núm. 2385/04, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a abaratiment del transport aeri a les

Illes Balears. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, senyores i senyors diputats, el tema de fons

que la proposició no de llei d’Unió Mallorquina sotmet en

aquest moment a la consideració d’aquesta cambra és una de

les qüestions de major actualitat i vigència política dels darrers

anys. És realment difícil trobar matèries que hagin ocupat i

preocupat tant els ciutadans d’aquestes illes, que hagin fet

córrer tants de rius de tinta, que hagin ocupat tantes portades de

diaris, generat tants de debats acarnissats i que encara no hagin

rebut una solució completament satisfactòria per a tots els

ciutadans d’aquestes illes.

El transport aeri i marítim entre les Illes i les seves

comunicacions o connexions amb la península signifiquen molt

més que un disseny més o manco acurat d’un sistema de

comunicacions entre un punt geogràfic i un altre. I

possiblement sigui aquesta causa la que expliqui per què encara

no hem encertat en la solució que satisfaci les justes pretensions

de tots els ciutadans de les Illes. 

El transport aeri i marítim a la nostra comunitat pren un

imprescindible sentit de vertebració i equilibri territorial, de

desenvolupament econòmic, de justícia distributiva, de cohesió

social i, tal com algunes vegades hem debatut, fins i tot de

correcta prestació de serveis tan imprescindibles com són els

serveis sanitaris. El transport aeri i marítim a la nostra

comunitat és una matèria de múltiples vessants, que ens afecta

tots de maneres diverses i que tan sols pot rebre una atenció

adequada si s’enfronten totes elles de manera coherent i amb

esforços coordinats de totes les administracions responsables.

No descobrirem ara la realitat geogràfica de la nostra

comunitat: som illes. Això es desprèn tant dels mapes com del

nostre propi nom. Aquesta evident realitat ha de rebre un

tractament acurat tal i com disposa l’article 138.1 de la

Constitució Espanyola referint-se de manera molt clara al fet

insular. 

Seria dir mentides afirmar que no s’ha fet res per minvar les

repercussions del fet insular, les repercussions que aquest fet

insular genera als nostres ciutadans. Els residents avui disposen

d’uns descomptes a l’hora de pagar els seus bitllets, descompte

que va començar al 25%, va passar al 33% i ara anam camí del

50%, o així ho va aprovar amb una proposició no de llei

aquesta cambra fa poc temps. Temps hi haurà per parlar

d’aquest sistema d’ajudes, sense dubte un bon intent per reduir

els costos afegits dels nostres ciutadans a l’hora de desplaçar-

se, però no és l’únic sistema. La declaració de servei públic, per

altra banda, de vols entre les Illes pretén assegurar unes

connexions suficients amb un preu teòricament raonable, dins

un camí certament complex però evidentment ben intencionat.

Valguin aquests dos exemples per deixar clar que Unió

Mallorquina creu fermament que s’ha intentat tenir en compte

la realitat insular, a pesar que fins ara els intents puguin haver

donat millor o pitjor resultat. Però la realitat i la veritat són

tossudes, i ens diuen que els preus dels bitllets del transport aeri

i marítim entre les Illes i des de les Illes a la península són

preus molt elevats, i que els increments en els descomptes no

sempre arriben als ciutadans. Avui mateix en llegir la premsa

veim que les companyies aèries, per mor dels increments del

preu del carburant, es veuen obligades a incrementar el preu

d’aquests transports, increment de preu que repercuteix en els

ciutadans.

La veritat també ens diu que els ciutadans de les Illes no

tenim cap altra alternativa per viatjar, ja sigui per feina, ja sigui

per necessitat o ja sigui per plaer. La veritat també ens diu que,

d’acord amb conceptes tan importants com la solidaritat

territorial, els ciutadans de les Illes sufragam els costos

d’infraestructures viàries, de tren, viàries a altres indrets de

l’Estat, infraestructures que permeten als ciutadans que les

reben fer una cosa que els nostres ciutadans no poden fer, és a

dir, triar; els ciutadans de la península poden triar entre avió,

tren, cotxe, i els ciutadans de les Illes no tenen aquest dret a

triar. La veritat ens demostra la diferència que hi ha entre una

família de quatre persones que vulgui viatjar de Madrid a
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València o que vulgui viatjar de Palma a València; el ciutadà

de Madrid pot anar en cotxe, pot anar en tren, pot anar en avió,

i el ciutadà de les Illes només té la possibilitat de viatjar en

vaixell o en avió. La veritat deixa molt clar com els ciutadans

han de pagar més doblers per les mateixes mercaderies que els

ciutadans d’altres indrets de l’Estat pel cost del transport. La

veritat també ens diu que és més fàcil i més assequible per a un

mallorquí anar a qualsevol ciutat d’Alemanya que a qualsevol

ciutat de la península, o per a un alemany anar a Granada pot

ser més assequible i rebre una menor pressió fiscal, que a un

ciutadà espanyol pel mateix trajecte de Palma a Granada. La

veritat ens demostra com a conclusió que queda molta feina per

fer si realment volem superar les dificultats afegides que suposa

per a tots nosaltres aquest fet insular.

Així, patim de manera evident no tant sols un aïllament

geogràfic, sinó també un aïllament sociològic que incrementa

el primer per la manca d’alternatives reals i efectives per

escurçar les distàncies entre les Illes i la península.

I davant això què podem fer? Unió Mallorquina ha apostat

per oferir i proposar solucions, per pensar en positiu i creure

que la situació de desequilibri, de greuges comparatius, de

manca de compromís real per evitar aquest aïllament, té

solució, i que aquesta solució ha d’arribar aplicant el sentit

comú i els principis que fonamenten el nostre sistema jurídic.

Per això, per aquesta convicció, és que presentam avui aquesta

proposició no de llei davant aquesta cambra. 

Davant l’evident situació que hem volgut exposar al mateix

text i a aquesta intervenció, un camí que permetria arribar a una

solució complementària amb altres possibilitats seria

l’exempció fiscal de l’IVA per als trajectes aeris i marítims que

unissin les diferents illes de la nostra comunitat i les Illes amb

la península o amb altres indrets de l’Estat, i és que el 7%

corresponent a aquest impost que s’explica a les tarifes aèries

suposa un nou greuge comparatiu per a les Illes, un nou greuge

per diferents motius.

El primer motiu és una mica complex, però val la pensa

prestar-hi atenció. L’IVA, aquest 7% esmentat, s’aplica

únicament en aquella part del trajecte marítim o aeri que

descorre damunt territori de l’Estat, és a dir, no tributa sobre

aigües internacionals. En un cas pràctic com podria ser el

trajecte entre Palma i València, com la distància entre Palma i

València tributa amb les 12 milles de mar territorial que hi ha

entre Palma i les 12 milles que hi ha entre València, és a dir, les

24 milles nàutiques que puguin separar les Illes de València

tributen en el mateix. A efectes tributaris les Illes tenen una

superfície superior a la seva superfície real, és a dir, ens

compten 12 milles al voltant de les Illes com si fossin part de

les nostres illes. Aquesta situació implica, a més a més, que

cada trajecte entre les Illes i qualsevol punt de la península rep

una fiscalitat per IVA diferent, la qual cosa suposa una

complicació gegantina per als professionals d’un sector tan

important com el de les agències de viatges, que tenen a efectes

de facturació una casuística absolutament inassumible.

El segon motiu de greuge el trobam si comparam el

tractament de les nostres illes per part de l’Estat amb el

tractament que reben altres illes d’altres estats de la Unió

Europea, com és el cas de Còrsega amb l’Estat francès.

Còrsega no tan sols té beneficis fiscals en matèria d’IVA en el

transport de passatgers i de mercaderies amb la resta de l’Estat

francès, sinó que reben altres bonificacions fiscals d’IVA en

altres aspectes tan importants com els allotjaments, les vendes

sobre el consum i altres conceptes. Còrsega no és més illa ni

està més aïllada que Mallorca, que Menorca, que Eivissa o que

Formentera. França no té un model d’estat que es fonamenti

tant en la descentralització de l’estat com l’Estat espanyol. 

I amb aquestes dues premisses tan evidents, què passa amb

les nostres illes?, com és que Còrsega rep un tractament fiscal

molt més favorable del seu estat que no el rebem nosaltres?,

com és que a pesar d’allò que preveu la Constitució sobre el fet

insular el tractament fiscal que rebem no respon a aquest

principi?, com és que a pesar que els ciutadans de les Illes

sufragam amb la nostra solidaritat costosos infraestructures a

l’Estat, aquest no ens tracta amb la mateixa solidaritat, tot i que

nosaltres no podem triar? Per donar l’oportunitat a l’Estat de

respondre aquestes preguntes volem que aquest parlament insti

el Govern a demanar al Govern de l’Estat que promogui

aquesta exempció de l’IVA per als trajectes aeris i marítims,

fins i tot davant la Unió Europea que té, en aquests casos, un

paper essencial que no volem ni podem obviar, ja que la nostra

realitat insular no és tan sols una referència a l’Estat espanyol,

sinó també -i fa poc hem parlat d’aquest tema- a Europa i a la

resta del món. No és tan sols que ho digui la Constitució o que

altres estats ho facin amb les seves illes, és una evident qüestió

de justícia, d’igualtat i de cohesió territorial, paraules sempre

molt utilitzades però moltes vegades poc enteses i poc

aplicades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. El Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista ha presentat una esmena d’addició, RGE núm.

2984/04, i per defensar aquesta esmena té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Eduard Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

vull començar la meva intervenció anunciant el suport del

nostre grup a aquesta proposició no de llei presentada pel Grup

Mixt d’aquesta cambra. 

Des de l’inici d’aquesta legislatura el nostre grup, PSM-

Entesa Nacionalista, ja ha presentat diverses iniciatives amb la

intenció de palAliar la discriminació que pateixen els ciutadans

de les Illes Balears pel que respecta al transport de passatges,

especialment el transport aeri, que concentra el gruix dels

usuaris, iniciatives que per cert no sempre han comptat amb el

suport del grup proposant d’aquesta proposició, però deixem

estar ara açò i tinguin clar que el PSM-Entesa Nacionalista

sempre donarà suport a les propostes, venguin d’on venguin,

que suposin una millora per als ciutats de les nostres illes i en

especial en un tema en què el nostre partit ha estat i és

capdavanter: la lluita per un transport just i no discriminatori.

Però el nostre suport no fa que ens enganem nosaltres

mateixos respecte a les possibilitats reals que té aquesta
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proposició no de llei de convertir-se en efectiva. Som ben

conscients que eximir els residents de les Illes Balears de la

tributació de l’IVA en els transports aeri i marítim és més

l’expressió d’un desig, desig que compartim, que no una

proposta de moment massa viable. El mateix redactat de la

proposició no de llei així ja ho prefigura, quan parla de

realitzar, fins i tot davant de la Unió Europea, els tràmits

necessaris per a l’exempció, i és que el tractament de l’IVA i la

seva aplicació és fruit de la normativa europea, i l’Estat

espanyol no té competència per a la seva modificació, a no ser

en aquells aspectes que ja la pròpia norma preveu.

La sisena directiva europea, de 17 de maig del 1977, en

matèria d’harmonització de les legislacions dels estats

membres, sistema comú de l’IVA, directiva modificada i

actualitzada amb cada nova incorporació a la Unió, fixa

clarament que les prestacions de serveis a l’interior del país

estaran subjectes a l’impost de valor afegit, i no és menys cert

que, si bé en aquesta mateixa directiva Canàries, Ceuta i

Melilla no són englobats dins la concepció d’interior del país

i per tant poden tenir tractament diferenciat, les Illes Balears sí

són considerades a l’interior del país, com també ho són, per

posar un exemple, tots els arxipèlags grecs, però no ho és,

curiosament, el també grec mont Athos, que tampoc no és

ultraperifèric; vés a saber què deuen fer els monjos allà dalt per

tenir aquesta exempció; idò així.

El perquè d’aquestes diferències l’hauríem de cercar a la

redacció dels diversos tractats i diverses directives de la Unió

Europea, així com a la negociació que va fer cada estat amb la

seva adhesió. De fet Malta, com ja s’ha dit aquí, ha aconseguit

unes importants exempcions en aquest camp, però naturalment

no crec que sigui el moment de glossar els avantatges de ser

una nació amb estat i els desavantatges de no tenir estat i ser

una nació, però la veritat el que sí és real és que no creim que

el Govern central, el d’ara ni tampoc el d’abans, estigui ara per

fer moltes modificacions del tractat i de les directives existents,

encara que ja voldríem que sí fos així. De moment a l’Estat

espanyol ens regim per la Llei 9/1998, de 21 d’abril, que

estableix que en compliment de la directiva europea tots els

transports de viatgers, siguin terrestres, marítims o aeris,

tributin el mateix tipus impositiu reduït del 7%.

Tota aquesta explicació no és, naturalment, per oposar-me

a aquesta proposició. Al contrari, tant de bo es fes efectiva,

però crec que és convenient que es conegui clarament la

dificultat que suposa fer una excepció a allò que s’aplica arreu,

a gairebé tota la Unió Europea, però repetesc, tant de bo

s’aconseguís.

Però si eximir de la tributació de l’IVA en el transport a

residents a les Illes és difícil, en canvi sí que hi ha una

possibilitat molt més senzilla que només depèn del Govern de

l’Estat, i aquí rau llavors la nostra esmena d’addició que, si em

permeten, els llegiré textualment; diu així: “El Parlament de les

Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a solAlicitar al

Govern de l’Estat que en els trajectes aeris que uneixen les Illes

Balears entre elles i aquestes amb destinacions de l’Estat

espanyol, eximeixi els residents a les Illes Balears del pagament

de les taxes que graven els preus dels vols”, i aquestes taxes, la

imposició, derogació o exempció, sí són competència del

Govern central de l’Estat. I veuran que em refereixo

explícitament a les taxes que es paguen en el transport aeri, ja

que aquest concentra la gran majoria de passatgers i és força

més gravat per aquestes taxes.

En concret, les taxes aeroportuàries, les taxes de seguretat,

que juntes sumen 2,78 euros, per exemple, en el trajecte

Menorca-Palma i 9,77 euros en el de Menorca-Barcelona

actualment, que per cert aquestes taxes es van augmentant any

rera any, via pressuposts generals de l’Estat. I no he de cercar

més argumentacions per justificar la necessitat d’aquesta

esmena, la mateixa exposició de motius que el grup proposant

ha fet per solAlicitar l’exempció de l’IVA, és plenament vàlida

del tot pel que fa a què ens eximeixin de pagar aquestes taxes.

La Constitució espanyola, com ja s’ha dit aquí, en el seu article

138.1 assenyala clarament que s’atendrà el fet insular. El REB

és un intent de traslladar a la pràctica aquesta declaració teòrica

i malgrat no ha obtingut els resultats desitjats esperem, per açò

treballem, que un dia els tengui. Però amb el REB no s’acaba

el món i el REB no frena altres possibles avanços. Si el REB

parla només de descomptes no tanca la porta a altres

bonificacions, bonificacions que pot decidir demà mateix el

Govern central, sense vulnerar ni sense modificar cap directiva

europea, perquè estam parlant de la compensació a la insularitat

i una compensació que nosaltres no concebem com una almoina

sinó com un dret, que com s’ha vist, recull la pròpia

Constitució.

I en definitiva, l’exempció de la qual parlam no és altra cosa

que una compensació pels costos afegits que tenim per viure en

illes. Una compensació perfectament assumible pel Govern

central, si tenim en compte com diu un estudi sobre el tema, un

estudi del professor d’economia aplicada Roberto Rendeiro de

la Universidad de La Laguna, La generación de ingresos en los

aeropuertos españoles diu: “la cuenta de explotación de los

aeropuertos españoles presenta signo positivo ya que el

beneficio de los más grandes compensa las pérdidas de los

más pequeños”. I també assenyala: “los ingresos de la red de

aeropuertos provienen en mayor medida de las tasas y tarifas

aeroportuarias”. 

I és que en definitiva tots els camins són bons i tots els

camins han d’estar oberts per aconseguir aquesta clara

reivindicació dels ciutadans de les Illes Balears, que no se’ns

penalitzi per viure en una illa i que els costs dels desplaçaments

entre illes i amb la península no ens consti més que allò que ens

costaria de poder-hi anar amb tren o autobús, així de clar. I

això és dit en llenguatge planer allò que la gent vol i allò que

nosaltres diputats i diputades, elegits per aquesta mateixa gent,

tenim l’obligació de maldar aconseguir. Declaració d’obligació

de servei públic, descomptes via REB, exempció de taxes, totes

aquestes eines són, i perdonin el llenguatge litúrgic, justes i

necessàries. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El Grup Parlamentari Popular

ha presentat una esmena d’addició RGE núm. 3179/04 i per

defensar aquesta esmena té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Joan

Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Cánovas

deia: “que la política és cert d’allò que és possible”. No tenim

cap dubte del noble propòsit i de la lloable intenció d’aquesta

proposta que presenta Unió Mallorquina, això seguir avançant

en el reconeixement del fet insular, no només a Espanya sinó

també a Europa. Però està clar també, això no escapa a ningú,

que una cosa és el que voldríem i una altra cosa és el que

podem fer. Per això, reiterant una vegada més la vocació que

sempre ha impulsat el Partit Popular de compensar per totes les

vies que sigui possible el nostre fet insular, també volem que es

posi de manifest el nostre rigor a l’hora d’aplicar la llei, així

com el respecte cap a l’actual ordenament jurídic tan espanyol

com europeu i que ara mateix regula un tema com aquest.

Animats per tant, pel rigor, pel realisme i per la responsabilitat,

que sempre ha mostrat el nostre partit, però també animats per

la indubtable constatació que el nostre fet insular encara no ha

estat prou reconegut encara, animats repetesc per aquest

tarannà i amb la confiança que d’aquest Parlament pugui sortir

una proposta beneficiosa i sobretot factible amb totes les forces

polítiques, voldríem fer una sèrie de reflexions entorn d’aquesta

proposta que ha presentat Unió Mallorquina.

La sisena directiva comunitària que regula l’impost de

l’IVA, estableix en el seu article 13 les exempcions que els

països de la Unió Europea poden establir per la prestació de

serveis i lliuraments de béns interiors. En el punt 1, apartat A

d’aquest article es relacionen les activitats d’interès general que

poden ser susceptibles d’exempció a l’interior de cada país

membre. De forma explícita, de forma explícita repetesc, es diu

que els transports de viatgers no podran ser eximits de pagar

l’IVA. Repetesc, una directiva comunitària determina

clarament que els transports de viatgers no seran en cap cas

susceptibles de poder eximir-se de pagar l’impost de l’IVA. Dit

això el debat es podria cloure aquí, es podria tancar

perfectament aquí. El Grup Parlamentari Popular però ha

estudiat a fons quines altres escletxes ens deixa la normativa

europea, a fi de millorar al situació dels nostres ciutadans en

aquest respecte. 

És evident que aconseguir l’exempció és avui per avui

impossible dins l’actual marc legislatiu, les directives europees

són molt explícites en aquest sentit, com ja hem vist. En canvi,

partint de les possibilitats que ens ofereix l’actual marc jurídic

europeu i atès que: 1) la Unió Europea ha demostrat ser

sensible al reconeixement del fet insular. 2) La Unió Europea

està disposat a canviar el tipus d’IVA que aplica només al

consumidor final, en el nostre cas al viatger, com ja va fer en el

cas del temporer de França. Considerats per tant, aquests dos

fets,  a allò que per ventura sí ens podríem acollir a fi de

rebaixar l’actual tipus impositiu que ara és d’un 7%, seria a una

altra directiva comunitària, la directiva comunitària

d’harmonització del tipus impositius de l’IVA. 

Aquesta directiva comunitària d’harmonització enumera a

l’annex H aquelles prestacions de serveis i aquells lliuraments

de béns a les quals s’hi poden aplicar el tipus d’IVA super-

reduït, que a Espanya, decisió d’Espanya, és d’un 4%. Entre les

prestacions de serveis s’inclou, en efecte, el transport de

viatgers i els seus equipatges i per aquí veim per tant, una

escletxa viable dins la normativa per poder gratar un poc més

endins. Actualment el servei de transport de viatgers per avió

i per vaixell entre la península i les Illes Balears i entre illes és

una prestació de serveis gravada a un tipus reduït d’un 7%,

d’acord amb les lleis estatals reguladores de l’IVA a Espanya,

la Llei 24/2001 i la Llei 37/1992. Perquè el Regne d’Espanya

pugui modificar el tipus d’IVA d’un 7 a un tipus super-reduït

d’un 4% ECOFIN ha de resoldre favorablement a proposta de

la Comissió de la Unió Europea. Per tant, l’única possibilitat

factible que a dia d’avui hi ha, ja no per eximir que això és

totalment inviable, com hem dit, sinó per reduir l’IVA d’un 7

a un 4%, és que el Govern de la nació realitzi les gestions

necessàries davant dels organismes competents de la Unió

Europea i un pic resolt favorablement per l’ECOFIN es

modifiqui la Llei estatal de l’IVA, la 37/1992, a fi que els vols

Illes Balears- península i entre illes només es gravin amb el

mínim d’IVA permès per la llei, un 4%.

Aquesta baixada percentual de 3 punts, del 7% vigent al

4%, afectaria no només als residents sinó també als no residents

d’aquesta comunitat. També recordar que la meva

argumentació no inclouria els vols amb les Illes Canàries, ja

que aquestes són considerades com a operacions

extracomunitàries. No és a nosaltres qui ens correspon valorar

l’esmena que presenta també el PSM, ara bé, encara que veim

amb bons ulls aquesta proposta, també veim les dificultats de

reduir per part de l’Estat les taxes aeroportuàries només a les

Balears. De totes maneres la nostra comunitat té abans unes

prioritats molt més importants, com ja ha posat de manifest els

acords en els quals ha arribat aquest Parlament, descompte d’un

33% a un 50% i la declaració de serveis públics entre les illes

menors i la península. Creim per tant, que hem d’anar

aconseguint aquestes fites pas a pas i no és bo caure en les

presses. El Partit Popular no caurà amb el demanem que això

és l’Havana perquè el Govern de Madrid estigui ara en mans

socialistes. Ara bé, tal com aprovà aquest Parlament abans de

les eleccions generals i tal com ha manifestat la ministra de

Foment i fins i tot, el President del Govern, reclamant la co-

gestió aeroportuària per així regular nosaltres mateixos

aquestes taxes.

D’acord amb el nostre esperit de partit possibilista per tant,

però també compromès en la seva responsabilitat de procurar

el millor tracte compensador en els nostres ciutadans per la

seva insularitat, el Grup Parlamentari Popular ha presentat una

esmena d’addició en aquesta proposició no de llei, que esperem

sigui acceptada i que diu així. “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de l’Estat que realitzi les gestions necessàries

davant els organismes competents de la Unió Europea i faci les

modificacions corresponents a la pròpia normativa estatal

perquè es modifiqui el tipus d’IVA del 7 al mínim possible, un

4%, que s’apliqui als vols entre illes i entre les Illes Balears i la

península, tan per als residents com per als no residents,

d’acord amb allò que disposa la sisena directiva comunitària”.

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular agrairia a

Unió Mallorquina ens acceptés la nostra esmena d’addició,

esperant arribar a un punt d’encontre viable i possible entre tots

els grups d’aquesta cambra, a fi de seguir avançant en el

reconeixement de la nostra insularitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Font. Per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida-Els Verds té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo voldria començar la meva

intervenció donant la benvinguda al Grup Parlamentari Mixt,

a Unió Mallorquina, que ens porti aquí una proposició no de

llei, no ens hi tenia acostumats en aquesta legislatura, i sens

dubte les aportacions del Grup d’Unió Mallorquina,

independentment de què no sempre puguem estar-hi d’acord,

seran segurament aportacions que valdrà la pena tenir-les en

compte i per tant ja dic, li donam la benvinguda. Benvinguda

també al club dels que de manera reiterada venim demanant

que els preus que hem de pagar els ciutadans per desplaçar-nos

d’una illa a l’altra, o per desplaçar-nos a la península, ja sigui

amb vaixell o sigui amb avió, siguin uns preus raonables, uns

preus que es puguin assumir i també perquè puguem tenir

garantits uns trajectes i unes freqüències adequades. Ja dic,

benvinguts també en aquest club i que ja diversos grups

d’aquesta cambra ja portam fa temps fent iniciatives sobre

aquest tema.

Bé sobre el contingut concret de la proposició no de llei,

d’entrada dir que no serà el nostre grup el que s’oposi a què

això es pugui aprovar. Qualsevol cosa que pogués anar en

benefici dels ciutadans de les nostre illes i em permetin que ho

posi en condicional, que pogués, no ha de tenir cap entrebanc

per la nostra part. Per tant, no ens hi oposarem. Ara bé, tenim

seriosos dubtes de què sigui legal i que sigui factible la

proposta que se’ns fa. I si no que li preguntin a la ministra de

Cultura sobre les seves declaracions en relació als llibres i la

música que es va haver de desdir d’una manera ràpida. Sembla

ser, i això ho hem dit tots els portaveus també, que la normativa

europea no ens permet aquestes alegries, ni tan sols tenim clar

que amb l’esmena entenem que de substitució i no d’addició

que presenta el Grup Parlamentari Popular fos fàcil que pogués

anar endavant dins la Unió Europea. En tenim dubtes, ja dic,

però no serem nosaltres que ens hi oposem. 

També tenim dubtes d’oportunitat. Tenim dubtes

d’oportunitat en aquest moment perquè no tenim ben clar que

convengui en aquests moments dispersar esforços, diversificar

iniciatives de tal manera que no ens centrem en els temes

principals i que anem cap a peticions una mica peregrines i que

ens puguin respondre de manera negativa fàcilment i ja dic,

dispersem. Crec que seria bo que les reivindicacions que tenim

les concentréssim en pocs punts i que així segurament seria més

fàcil de què vagi endavant perquè els fronts que tenim oberts

són el descompte, passar del 33 al 50%. Tenim el gran tema del

nou finançament autonòmic, ja se n’ha parlat avui mateix en

aquesta cambra, nou finançament autonòmic que si

l’aconseguíem per la via de concert o una qüestió semblant i

amb això crec que coincidiria el nostre grup amb el grup

proposant, però difícilment amb els seus socis parlamentaris.

Bé, si fos per la via del concert econòmic segurament quedarien

resoltes moltes qüestions, però en tot cas una millora del

finançament és una qüestió absolutament imprescindible. La

negociació de nova declaració d’obligació de servei públic,

l’aplicació del REB, hi ha el tema de la participació de la

comunitat autònoma en la gestió aeroportuària i també hi ha el

tema, ja s’ha debatut avui i es seguirà debatent, de la reforma

de l’Estatut. Tots aquests temes són una sèrie de

reivindicacions importants que té la nostra comunitat autònoma

de cara a l’Estat i pensam nosaltres que seria bo que

concentréssim una mica els esforços i no disperséssim massa.

De fet en l’exposició de motius de la pròpia proposició no

de llei que ens ha presentat Unió Mallorquina, parla de

compensar els desavantatges d’aquesta insularitat i estableix tot

un seguit de vies. Aquests desavantatges de la insularitat,

reconeguts a la Constitució espanyola i esperem que en el futur

també siguin reconeguts a la Constitució europea. Jo voldria

deixar ben clar que el nostre grup no ha votat a favor d’una

proposta concreta perquè no hi ha pogut haver votació separada

dels punts, ni s’han acceptat les esmenes que havien presentat

altres grups, però evidentment pensam que la insularitat ha

d’estar reconeguda a la Constitució espanyola, també a la

Constitució europea i després dotar-ho de mecanismes, dels

més eficaços, dels que siguin més fàcils.

Per tant, nosaltres entenem que la compensació bàsica dels

desavantatges del fet insular han de ser a través del REB, a

través de la real i efectiva aplicació del REB. Si en aquests

moments hi ha una ofensiva per part del Govern de les Illes

Balears, una nova ofensiva perquè a l’anterior període ja n’hi

va haver i hi ha, sembla ser, una receptivitat molt millor per

part del Govern de l’Estat, és el moment de desenvolupar el

REB i bàsicament per aquí és allà on s’ha de compensar la

insularitat. Després en l’exposició de motius, també en la

intervenció del Sr. Munar es parla de la qüestió de la balança

fiscal. Entenem que no és un tema idèntic i entenem que el

tema de la balança fiscal és molt important també, s’han de

resoldre per dues vies. Per una el finançament, el nou

finançament autonòmic, un finançament suficient. I d’altra

banda assegurant que l’Estat, dins l’àmbit de les seves

competències, faci a les nostres illes el conjunt d’inversions que

siguin necessàries i resolgui els dèficits que tenim en moltes

qüestions. Per citar-ne uns exemples: l’administració de

justícia, els cossos de seguretat de l’Estat, tot allò que fa

referència a tramitació de permisos de residència, temes

d’estrangeria, per aquí també s’hi ha d’actuar en el tema de la

balança fiscal.

I després tenim el tema de les comunicacions aèries. Jo ara

em centraré en el tema de les comunicacions aèries, encara que

tal vegada algun dia hauríem de parlar amb més detall de les

comunicacions marítimes. Però es sol parlar només de les

aèries i de fet el títol de la proposició va en aquest sentit. Bé

sobre les comunicacions aèries nosaltres pensam que és

necessari i urgent negociar una nova declaració d’obligació de

servei públic, que inclogui els vols interinsulars que no hi estan

inclosos i que produeixi un abaratiment real dels preus que es

pot produir i que no s’hauria d’actuar sobre l’IVA, si això es

produeix, aquest abaratiment amb una intervenció de l’Estat,

amb una aportació econòmica de l’Estat perquè si l’obligació

de servei públic es fa negociat amb l’empresa privada perquè

li surti bé a l’empresa privada, està clar que el conjunt dels

preus, com ha passat ara, no baixen, sinó que la caixa que fa la

companyia segurament ha augmentat, això sí s’han reduït els

preus màxims. Per tant, necessitat de revisar tot això amb la

intervenció del Govern central i d’aquesta manera podríem

tenir un servei públic de comunicacions aèries molt millor, amb
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millors condicions i millors preus per a tothom que els vulgui

utilitzar, per als ciutadans de les Illes Balears o per als que

vulguin visitar-nos des d’altres indrets. I una vegada aconseguit

això i en aplicació d’un 50% de descompte, entenem nosaltres,

per a tots els residents legals de les Illes Balears, per a tots, que

en aquests moments no tots tenen el descompte del 33%, ja dic

si aconseguim aquest 50% de descompte tendríem una situació

bastant millor.

Per tant, la posició del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds

davant d’aquesta proposició no de llei serà la d’abstenció.

Creim que no és la manera és eficaç, que hauríem de dur

endavant tot allò que ja tenim d’alguna manera enllestit i

acordat ja en aquests moments, però no volem votar en contra

de cap opció, hipotèticament molt difícil, però que

hipotèticament pogués servir per rebaixar els preus. En

qualsevol cas, per si al final s’accepten les esmenes, faria una

consideració, si em permet el Sr. President perquè ja s’ha encès

el llum, i és que s’acceptés l’esmena, no sé si ho pensa acceptar

el grup proposant del Partit Popular, només fa referència a les

comunicacions aèries, com també fa el títol, demanar que al

final el contingut sigui una mica coherent i que parlem de

comunicacions aèries i marítimes o únicament de

comunicacions aèries, com es vulgui, però que fos coherent i

evidentment entenc que l’esmena pot ser de modificació, però

no pot ser d’addició. No es pot acceptar el 7% i a més el 4%,

crec que això no podria ser així. En qualsevol cas si es poden

d’acord i trauen una cosa que aconsegueixin algun efecte

favorable, a nosaltres ens pareixeria molt bé, pensam que són

millors altres vies i per això nosaltres ens abstendrem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En

primer lloc vull dir que compartim, com no pot ser d’una altra

manera, la preocupació que avui el grup proposant d’Unió

Mallorquina ha mostrat respecte el problema de l’encariment

dels bitllets en el transport aeri bàsicament, si bé també

defensam mesures per al transport marítim. Per això compartim

l’objectiu d’abaratir el transport entre les illes, la compensació

per la insularitat, el de rebre de l’Estat, com a mínim, allò que

aportam, etcètera, etcètera. És a dir, estam d’acord amb aquesta

filosofia de l’exposició de motius que ha explicat aquí el

portaveu d’Unió Mallorquina. Però entenem que el camí que

se’ns proposa no només no és el més correcte, sinó que

m’atreviria a dir que és el menys efectiu i ara explicaré per què.

En primer lloc demanar l’exempció de l’IVA en el transport

a les illes és una demanda que no dóna solució als problemes

del continuat increment dels preus del transport, sobretot aeri,

per què? Perquè encara que desaparegués aquest IVA les

companyies aèries podrien continuar augmentant el preu dels

bitllets, res els ho impediria. S’ha dit aquí per part de diferents

portaveus, que jo crec que han estat ben clars en la seva

exposició i a més rigorosos i això és d’agrair, que actualment

les aigües internacionals ja estan exemptes d’aquest IVA i per

tant, en els vols entre illes només pagam IVA sobre

aproximadament el 30% del bitllet, la resta del 70% ja està

exempt de l’IVA. I això que aquí se’ns ha parlat de fer un cas

pràctic, idò el portam fet i quin estalvi real suposaria a les

butxaques dels ciutadans? Sobre aquest 30% d’IVA que pagam

el 7% suposaria un estalvi d’1 euro per trajecte, que ja està bé,

però creim sincerament que no dóna solució al tema del

continuat encariment del transport aeri.

Per això quines són les propostes més efectives que des del

nostre punt de vista s’haurien de portar a terme? Reiteraré el

que vàrem aprovar recentment en aquesta mateixa cambra no

fa ara ni un mes. Vull recordar que el passat 28 d’abril

d’enguany vàrem aprovar de forma unànime una proposta per

reclamar al Govern central la pujada dels descomptes dels

residents del 33 al 50% i que la declaració d’obligacions de

servei públic s’ampliés també als vols amb la península.

Aquestes són les vies per millorar i abaratir el transport i manca

també una vertadera declaració d’obligacions de servei públic

que sempre hem dit que s’ha de millorar i renegociar traient a

concurs aquestes rutes. Pens sincerament que aquest és el camí.

I en segon lloc també, ja ho han fet els diferents portaveus i jo

crec que és d’agrair aquest rigor com havia dit algun portaveu,

concretament el del Partit Popular, en segon lloc com deia és

més problemàtica aquesta exempció de l’IVA, com tothom sap,

que pot parèixer una mesura molt impactant, però a més de poc

efectiva com hem explicat anteriorment, xocaria frontalment

amb les exigències de la normativa europea. 

En fi, jo no som cap experta fiscal, però està clar i aquí ja

s’ha dit, que l’IVA és un impost harmonitzat, que la Unió

Europea precisament tendeix a l’harmonització fiscal i que ni

un país de forma unilateral, ni molt menys una comunitat

d’aquest estat pot pretendre l’exempció per molts de costs

afegits que tenguem per a la nostra insularitat, que compartim

i que volem compensar. Precisament el que hem de fer és

prendre mesures de compensació de la insularitat i això ho

tenim en una part en el Règim Especial de les Illes Balears. Per

tant, nosaltres defensam que cal una política decidida de

desenvolupament d’aquest Règim Especial de les Illes Balears.

Em preocupa que en l’exposició de motius de la proposició no

de llei vengui a dir que es solAlicita aquesta mesura d’exempció

fiscal de l’IVA perquè el REB no ha estat una eina vàlida. Jo

em neg a admetre això, que no ha estat una eina vàlida és cert,

però jo no em vull resignar, el que ha passat és que com que el

REB no s’ha desenvolupat no hem tengut aquesta compensació

de la nostra insularitat, però sí es contemplen aquestes mesures.

I no cal tampoc recordar que amb la recent ampliació de la

Unió Europea a 25 països, encara és molt més difícil, per no

dir, com aquí ja ha reconegut algun portaveu, missió

impossible, aconseguir cap exempció fiscal d’Europa i molt

menys de l’IVA perquè precisament és l’impost principal amb

el qual es finança la Unió Europea.

Per últim dir també que celebram i volem mostrar la

satisfacció de què poc a poc els diferents grups vagin mostrant

la seva preocupació cap al problema del transport aeri, jo sé

que ens preocupa a tots per igual. Només recordar que en

aquesta mateixa legislatura i en aquesta mateixa cambra hi va

haver una proposta en el setembre de l’any 2003 del Grup

Parlamentari del PSM, allà on ja es demanava aquest augment
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del descompte dels residents i la declaració d’obligacions de

servei públic amb la península. En aquells moments no hi va

haver unanimitat, el Grup Popular hi va votar en contra, però

després el 28 d’abril, com he dit abans, sí va ser possible la

unanimitat en aquesta proposta d’elevar els descomptes i la

declaració d’obligacions de servei públic amb la península.

També és d’agrair al grup proposant d’Unió Mallorquina, a

pesar de no haver fet cap intervenció en tots aquests debats, cap

ni una, ni en aquesta legislatura ni tampoc en alguns debats que

hi va haver en l’anterior legislatura, benvinguts a què tots

estiguem d’acord de manera unànime en millorar el transport

aeri i abaratir els seus costos. És bo que caminem en aquest

mateix sentit.

Però allò que em preocupa és que la primera vegada que els

sent parlar en aquesta legislatura de millorar el transport aeri i

d’abaratir els seus costos, hagi estat triant un camí que des del

nostre punt de vista està fora de la normativa europea i que és

l’exempció de l’IVA. Per tant i com a conclusió, hem

d’aprofitar els mecanismes legals que tenim al nostre abast, que

hi són. I aquests mecanismes i els ho torn repetir perquè tots hi

estam d’acord, és el reconeixement de la insularitat, fins i tot a

la Constitució europea com abans s’ha votat. La pujada del 33

al 50% en el descompte de residents. Treure a concurs públic

aquesta declaració amb preus i freqüències mínimes i

evidentment un desenvolupament decidit del Règim Especial.

Entenc sincerament que tot allò que no sigui passar per aquest

camí estarà abocat al fracàs perquè toparà amb l’impediment de

l’harmonització fiscal. I vull reiterar perquè ningú ho pugui mal

interpretar el vot desfavorable, el vot negatiu del nostre grup en

aquesta proposta d’exempció fiscal, que estam d’acord

íntegrament amb l’objectiu de la millora del transport i del seu

abaratiment, com ho vàrem demostrar impulsant una proposta

el passat dia 28 d’abril. 

Però això que avui se’ns proposa és del tot impossible en el

marc de la Unió Europea, donat com he dit abans, que l’IVA és

un impost harmonitzat. Que les lleis dels estats membres estan

obligades a incorporar la sisena directiva, amb molt poc marge

de decisió propi, com tothom sap. Els estat no poden adoptar

decisions sobre operacions exemptes, o sobre l’àmbit

d’aplicació del tipus de gravamen reduït. Només hi ha una

política pròpia quant a la quantia dels tipus impositius i també

amb molts de límits, aquí se n’ha parlat, i això ha donat lloc a

un gran disparitat de tipus impositius als estats de la Unió

Europea i, com he dit abans, també, amb l’ampliació a 25

països dels estats membres encara serà molt més dificultós, per

no dir impossible. A Espanya el tipus general és el del 16%,

amb tipus reduïts -ja s’ha dit aquí- del 7% i superreduïts del

4%.

I quina és la situació actual? Precisament la Comissió

Europea ha recordat fa molt poc que els governs no poden

canviar unilateralment els tipus d’imposició de l’IVA i molt

més deixar-los exempts. La tendència a la Unió Europea, per

tant, és tot el contrari, eliminar les excepcions i anar cap a

l’harmonització fiscal d’aquest impost. Parlàvem abans dels

efectes pràctics, és a dir, entenc que ens estam embullant en un

garbuix de normativa europea per estalviar-nos finalment o bé

mig euro, la proposta que es fa aquí de rebaixar del 7 al 4%

sobre aquests 30 euros als quals s’ha d’aplicar l’IVA entre les

illes com a molt ens abaratiria 50 cèntims, 50 cèntims per

trajecte. Amb la proposta que fa Unió Mallorquina, que

entenem que des del punt de vista legal i des de la Unió

Europea és del tot impossible, suposaria estalviar-se 1 euro. No

volem dir que no sigui res, però bé, realment no és la causa de

les pujades o el més important que tenim en aquests moments

en el tema del transport aeri.

Per això, a pesar de compartir íntegrament l’objectiu de la

necessitat d’abaratir els preus, de compensar la insularitat, hem

de triar el camí legal corresponent, perquè sinó donarem

bandades inútils que no només no arreglaran els problemes dels

costos sinó que ens distrauran de l’esforç unànime necessari per

exigir el que sí és possible i està dins la legalitat europea.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

començarem pel final. Vull agrair a la Sra. Costa, la portaveu

del Grup Socialista, el seu suport encara que només sigui als

objectius. Bé, molt deuen haver canviat les coses i esperem que

els ciutadans no percebin només un suport del seu grup als

objectius dels ciutadans sinó que ho vegin amb mesures

concretes. Però jo crec que hem de ser positius, jo crec que

aquest només és un tema concret i circumstancial i pens que no

s’ha llegit amb profunditat el text de la nostra proposta, perquè

si l’hagués llegit estic convençut que el Grup Socialista li

hagués donat suport perquè va en el mateix sentit que altres

propostes. Sra. Costa, no em tregui exemples d’altres votacions

d’altres grups perquè en el grup d’Unió Mallorquina sempre

hem mantengut una postura clara en aquest tema, si bé en el

tema de la declaració de servei públic no tenim les coses massa

clares.

Sr. Ramon, em sap greu que tengui vostè aquest lapsus,

però jo som el Sr. Nadal; la Sra. Munar és una altra persona i

és senyora. Li vull agrair la seva extensió, encara que no pugui

comptar amb el seu suport. No vull entrar en la ironia de la

seva intervenció, que a mi m’ha semblat com a mínim

contradictòria: per una part em diu “benvingut al club”, i

després, quan som al club, em diu que no és oportú que ho faci.

O som benvingut o no som benvingut. Li puc assegurar que

aquesta no és la primera iniciativa d’Unió Mallorquina en

aquest tema, que jo en tenc aquí, de les que he recollit, una de

setembre de l’any 2000, on ja Unió Mallorquina feia propostes

sobre aquest tema.

Sr. Font, bé, vostè m’ha dit o ha començat la seva

intervenció diferenciant entre el que voldríem i allò que

podríem. Miri, jo pens que mallorquins ilAlustres o fins i tot

gent de Petra ilAlustre no haguessin fet les coses que han fet si

no s’haguessin marcat objectius difícils. Jo crec que ni fra

Juníper no hagués fundat les missions i les ciutats que va fundar

a Califòrnia, ni en Cristòfol Colom no hagués anat a Amèrica,

ni en Timoner no hagués guanyat campionats del món si no

s’haguessin marcat objectius que puguin semblar difícils, i per
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això la proposta d’Unió Mallorquina és instar l’Estat a

convèncer la Unió Europea, perquè si Còrsega ho té, per què no

ho podem tenir nosaltres?, per què no ens hem de marcar

objectius difícils?, per què no hem de ser ambiciosos en els

nostres objectius?, per què ens hem de marcar objectius que

siguin curts? Jo li deman, Sr. Font, que la seva proposta i la

nostra no són incompatibles, que són dues passes dins un

mateix projecte, que el primer objectiu podria ser aconseguir la

rebaixa del 7 al 4%, un objectiu immediat que el Govern de

l’Estat pot fer, que el tarannà del Sr. Zapatero segur que

immediatament, després de rebre la nostra proposició no de

llei, l’acceptarà, però marquem-nos objectius que siguin més

difícils.

Sr. Riudavets, jo li agraesc el seu suport. De totes maneres

cada vegada que el PSM, encara que sigui el PSM de Menorca,

dóna suport a una proposta d’Unió Mallorquina pareix que ens

renyen. Escolti, si vol donar suport doni’l i si no el vol donar

no el doni. Jo li ho agraesc. Crec que el tema de les taxes

aeroportuàries no és l’objecte de la proposta; nosaltres com

Unió Mallorquina li acceptam la seva esmena i la hi votarem a

favor. Fa uns dies ja votàrem una proposició que vostès varen

presentar sobre la gestió compartida dels aeroports, una

proposició que era idèntica a una que nosaltres havíem

presentat l’any 2000 en el mateix sentit i ja pensàvem que era

necessari que les comunitats autònomes i la nostra comunitat

autònoma, amb els consells i els ajuntaments on estan,

gestionin els nostres aeroports, perquè puguin fer una gestió de

les taxes i puguin fer política amb les taxes i les puguin reduir

en el moment que considerin oportú, i puguin fer-ne reduïdes

en el dia de la setmana per aconseguir que hi hagi una

diversificació i que no tots els trànsits venguin un dia de la

setmana, o perquè puguin primar o bonificar que venguin a

determinats períodes anuals que no siguin els que convé, o que

no haguem de suportar amb les taxes que paguen tant els

ciutadans que utilitzen els nostres aeroports com els turistes que

venguin aquí infraestructures que es fan a altres indrets de

l’Estat. Nosaltres estam a favor de la solidaritat amb les altres

comunitats, però la solidaritat comença per la gestió que

puguem fer dels nostres.

I nosaltres des d’Unió Mallorquina, vostè ha introduït un

tema nou, en podríem introduir nosaltres d’altres; de fet avui

hem presentat aquí, presentarem una proposició no de llei en

aquest parlament on proposam el canvi de sistema de

descomptes aeris. Amb el descompte actual, que ha passat d’un

25 a un 33 i que ara aspiram que passi a un 50% i nosaltres hi

donam suport, el que es fa és que es finança com més alta és la

tarifa. Per ventura podríem fer, donant les mateixes quantitats

de doblers, que fos una quantia fixa. Els ciutadans que cerquen

uns bitllets més econòmics, que cerquen tarifes més barates

podrien accedir a descomptes molt superiors; fins i tot estic

convençut que companyies aèries de baix cost estarien

disposades a operar en el mercat i podrien operar amb cost zero

o amb preus que serien simbòlics, d’1, de 5 o de 10 euros. Per

ventura explorant per aquest camí aconseguiríem de veres un

descompte en el transport aeri que fins ara no hem aconseguit;

jo ja ho he dit a la meva intervenció, s’han fet coses, s’han fet

coses amb bona iniciativa, s’han fet coses amb bona fe, però el

resultat és aquí: el transport aeri i marítim cada vegada

s’incrementa més i quan hi ha descomptes aquests descomptes

no arriben als ciutadans.

Nosaltres estam preocupats pel tema des d’Unió

Mallorquina, i feim propostes, i estam disposats a obrir un

debat amb tots els grups per intentar que aquests descomptes

arribin als ciutadans, perquè el transport aeri i marítim no

només entre illes, sinó entre illes i la península, per a nosaltres

és un bé de primera necessitat. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Bé, aquesta presidència entén que vostè

accepta l’esmena del PSM-Entesa Nacionalista. La del Grup

Popular també. Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, desconec si aquest reglament

permet esmenar una esmena que a la vegada esmena una

proposició no de llei. Però el cas és que, com molt bé ha

observat el Sr. Ramon, vàrem cometre un..., vàrem tenir un

petit lapsus a l’hora de redactar la nostra esmena: allà on diu

vols hauria de dir transports. Per altra banda també demanaríem

la votació per separat dels tres punts, tenint en compte que el

Sr. Nadal ha acceptat tant l’esmena que hem presentat nosaltres

com l’esmena que ha presentat el PSM.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per acceptar aquesta esmena que vostè ha fet pública en

aquest moment hi han d’estar d’acord tots els grups; si tots els

grups hi estam d’acord... Estan d’acord en aquesta esmena? Bé,

idò s’accepta.

I ara deman... Sí, Sr. Sampol?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, és que nosaltres estam un poc perplexes

perquè pareix que l’esmena del Partit Popular és d’addició;

aleshores posem-nos en qui ha de rebre aquesta petició nostra,

que és el Govern de l’Estat i la Unió Europea, i els instam a

deixar exempt d’IVA el transport entre les Illes i entre les Illes

i el continent, i a la vegada els instam a rebaixar del 7 al 4%.

Rigorós, no ho és gaire, això, però vaja, ja va bé, però em

pareix que ens faran fer un paperot.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres la proposta que faríem, i

que hem fet i que amb aquesta tarannà hem acceptat i que amb

la meva intervenció he exposat és que en una primera fase

demanam a l’Estat que baixi del 7 al 4%, que és competència

de l’Estat espanyol, que ho pot fer ara, que no necessita canviar
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cap normativa europea, ho pot fer en aquest moment, i que en

un futur es negociï, i així ho diu la nostra proposta, amb la Unió

Europea per aconseguir el descompte. Jo crec que tal i com

estan redactades les dues esmenes es poden..., o sigui, la

proposta l’Unió Mallorquina més l’esmena es pot acceptar tal

i com està i pot quedar un text, i nosaltres estaríem disposats a

votar-lo.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, ara se’m demana per part del portaveu popular temps.

Sí, digui, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, sí, jo demanaria un recés només per a una

puntualització: crec que ha quedat molt clara la postura d’Unió

Mallorquina i aquí l’únic que s’ha de fer és reordenar el que

seran les propostes d’acord perquè la primera sigui la davallada

que pot fer directament el Govern central, la segona sigui instar

a fer les negociacions i la tercera seria la del PSM. Jo deman

que l’ordre sigui aquest perquè hi hagi una coherència en tot el

contingut. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Sr. Nadal, hi està d’acord vostè? Idò feim un recés

de 2 minuts. No importa? Vol recés? La portaveu..., Sr. Nadal,

la portaveu del Grup Socialista demana un recés; per tant jo

crec que és millor que facem un recés, si vostè vol.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé podríem

reprendre la sessió. Sr. Nadal, vostè té la paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

La proposta seria votar en primer punt l’esmena del Partit

Popular, com a segon punt el text de la proposició no de llei

d’Unió Mallorquina, i el tercer l’esmena del PSM, i

demanaríem votació separada de les tres propostes.

EL SR. PRESIDENT:

Primer punt Partit Popular, segon punt Unió Mallorquina,

i el tercer punt PSM. 

EL SR. NADAL I BUADES:

Exactament.

EL SR. PRESIDENT:

Queda clar a tots els portaveus? Idò si els sembla bé

passarem a les votacions.

Passam a votar el primer punt.

Vots a favor, 54; cap vot en contra; 3 abstencions. Per tant

queda aprovat el primer punt.

Passam a votar el segon punt.

36 vots a favor; 18 en contra; 3 abstencions. Per tant queda

aprovat també el segon punt.

I ara, senyores i senyors diputats, passam a votar el tercer

punt.

7 vots favorables; 18 en contra; 31 abstencions. Per tant

queda rebutjat el tercer punt.

(Rialles)

Senyores i senyors diputats, s’aixeca la sessió.
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