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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i, en
primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Miquel Gascón.

Alguna més?

Molt bé. Així, passam al primer punt de l’ordre del dia que
consisteix en les proposicions no de llei RGE núm. 7688/08 i
7689/08, ambdues del Grup Parlamentari Popular.  

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 7688/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures respecte
de l'R+D+I.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 7688/08,
relativa a mesures respecte d’R+D+I davant la crisi econòmica,
intervé l’Hble. Sra. Misericordia Sugrañes per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies... Ara? Bé, doncs el Grup Popular presenta
aquesta proposició no de llei en el sentit que en aquest darrers
anys s’ha fet un esforç molt important en els sistemes
d’innovació, sistemes que tenen com a finalitat la generació i la
captació de nous coneixements i la transferència d’aquest
coneixement al teixit productiu regional per estimular la
innovació. I tot per esdevenir més competitius, més productius
i, en conseqüència, per generar èxit econòmic a les empreses i
un major benestar a la societat. 

Doncs, ara més que mai, davant la greu situació econòmica
que patim, el Pla de ciència i tecnologia és un eina per construir
un sistema d’innovació àgil i competitiu, generador de nous
coneixements, vertebrador del sistema i plataforma per
contribuir de manera significativa a construir una societat del
coneixement capaç de crear riquesa, nous llocs de treball i
benestar i a transmetre la necessitat d’invertir en ciència.

Per tant, nosaltres demanem que aquest nou pla intensifiqui
la denominació de l’R+D+I a les empreses i creiem que s’ha
d’apostar per tres àrees estratègiques, com són turisme i oci,
medi ambient i ciències de la salut. A més a més, el segon punt
d’aquesta proposició no de llei és que es dugui un seguiment
d’aquests projectes d’investigació. Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Per fixar posicions intervé,
per part del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Marian Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del nostre grup, des d’Eivissa
pel Canvi, en primer lloc voldríem fer una valoració positiva
d’aquesta iniciativa del Grup Popular i valoram especialment i
ho hem vist en les diferents iniciatives que s’han anat registrant
a les diferents comissions, dic que valoram positivament el fet

que des de l’oposició es vulgui contribuir a lluitar contra
aquesta crisi econòmica i que es vulgui fer amb propostes clares
en diferents àmbits de la nostra economia. Per tant, vagi per
endavant aquesta valoració positiva.

També, dues coincidències bàsiques. Efectivament, fa falta
prendre mesures contra la crisi econòmica. De fet, en el Ple que
es va celebrar el 29 de juliol a aquesta cambra, per part del
Govern es varen plantejar tota una sèrie de mesures i crec que,
en general, l’acció de govern va en aquest sentit. Per tant, hi ha
una coincidència entre l’acció del Govern i, en aquest cas, la
intenció de l’oposició de presentar propostes. Una segona
coincidència, no tant al plantejament, però sí a la segona part,
nosaltres pensam, i ho hem dit en alguna ocasió, que aquesta
crisi pot ser un bon moment per iniciar un canvi de model
econòmic. En part aquesta crisi a les nostres illes té a veure amb
problemes estructurals de la nostra economia i pensam que
perquè aquest nou model econòmic, aquesta nova economia
sigui més forta, la inversió en recerca, en desenvolupament i en
inversió és un element clau. Per tant, en aquest sentit també
plena coincidència amb el seu plantejament.

El problema és, en aquestes mesures concretes, quan passam
a analitzar el contingut de la proposta. Nosaltres hem vist que la
proposta coincideix bàsicament amb accions que ja du a terme
el govern actual. Dic això perquè a nosaltres ens consta que una
vegada que es va, diríem, exhaurir l’anterior pla, el Pla 2001-
2004, i també el que venia a continuació, des de principis
d’enguany, des de principis del 2008, el Govern, per part de la
Direcció General de Recerca del Desenvolupament Tecnològic
i Innovació de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació,
s’ha posat a treballar en un nou pla de ciència i innovació que,
en aquest cas, vol abastar des del 2008, des d’enguany, fins al
2012 amb la idea de posar-lo en marxa, en aplicació el gener del
2009. Per tant, el Govern ja treballa en això i des del punt de
vista dels continguts d’aquest pla hi ha també una coincidència
bàsica amb els continguts que planteja el Partit Popular. 

Per tant -i voldria que s’entengués el sentit d’aquest vot-
nosaltres votarem en contra perquè pensam que realment arriba
tard la proposició -insisteixo-, no perquè hi hagi una diferència
fonamental en el plantejament, sinó perquè quasi, quasi, diríem
que seria innecessària. Per tant, atesos aquests arguments, ho
sentim, però votarem en contra. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
Unió Mallorquina, Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
nostre grup parlamentari comparteix amb el grup proposant
l’esperit o la filosofia que hi ha rere aquesta proposició no de
llei en el sentit de fer una aposta més forta, més potent per als
sistemes d’innovació, per a una economia més diversificada, per
a una economia en la qual hi hagi sectors d’excelAlència i
d’ocupació de qualitat, i entenem que en aquest sentit la
proposta.
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Ara bé, també hem de dir que el Govern ja desenvolupa les
propostes concretes que hi ha a la proposició no de llei, de fet hi
ha un esborrany d’aquest pla de ciències penjat a la pàgina web
i, per tant, és absolutament accessible i la informació és a
l’abast, ja s’han fet convocatòries on s’ha produït l’anàlisi
demanada a la proposició no de llei i des d’aquest sentit, que el
Govern fa el que es proposa, entenem que no té sentit donar-li
suport. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds intervé el Sr. Alorda, que
supòs que deu substituir el Sr. Barceló, és així?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Efectivament, la perspicàcia de la Sra. Presidenta ha captat
perfectament la situació.

Moltes gràcies, Sra Presidenta. En primer lloc, com ja s’ha
dit també he de saludar aquesta proposta, certament és
important l’aposta en recerca més desenvolupament i innovació
per al país, crec que en general per a occident, després de
l’estratègia de Lisboa queda clar que el valor afegit, els nínxols
als quals ens podrem adreçar com a societats -diguem-ne-
desenvolupades, és realment mantenir aquestes línies
d’investigació, aprofundir-hi, i les Illes Balears duim un retard
important en tota aquesta matèria i convendria posar-nos al dia.

El gran repte d’aquest nou pla serà més que res, primer
encertar en el diagnòstic, en les necessitats, a posta les
necessitats de consensuar-lo i que tengui el ritme que calgui,
després, evidentment, seran els doblers que es posin al
finançament, que crec que serà el gran tema de si som capaços
de fer una aposta important en aquests moments complicats de
l’economia. 

Per que fa a l’oportunitat d’un acord en aquest moment del
Parlament de les Illes Balears per crear aquest pla, la veritat és
que vendria -com s’ha dit- tard en el sentit que el compromís de
crear el Pla de ciència i tecnologia està assumit, que aquest
termini sigui per cinc anys i no per quatre o tres, com hi ha
hagut en altres ocasions, també ja està assumit; els punts bàsics,
crec que és bo que siguin els encarregats de dur-lo a terme i els
experts i els científics que d’alguna manera han de participar en
la seva elaboració els que ho mantenguin, tot i que ja sabem en
aquests moments que, certament, els dels plans anteriors -que
són aquí reproduïts, el de turisme i oci, el de medi ambient i el
de ciències de la salut- s’han de continuar mantenint, cosa
distinta és si també hi ha de haver qualque altre ítem que es
vulgui introduir, es parla en matèries de ciències humanes i
socials o en ciències de la salut, també, a precisar en alguns dels
punts de la investigació i nosaltres creim que és bo que, dins el
marc del que preveu la llei de les Illes Balears en recerca i
desenvolupament tecnològic, deixem que sigui, doncs, el
Consell assessor de ciència i tecnologia, la Comissió
interdepartamental i tots els experts que consulta el grup de
treball, que ja va ser creat ad hoc per crear aquest pla i que té ja
la versió..., crec que ja és la 19 o la 20 la que té penjada a la
seva pàgina web, realment avancin en aquest sentit.

Per tant, saludant la proposta que ve del Partit Popular, no
la votarem a favor perquè, ja dic, pensam que és el que es du a
terme, com es duen a terme les del punt 2, les avaluacions ex
post, importants en tota aquesta mena de projectes, però que es
duen a terme per les convocatòries, a les quals ja hi som en
aquest moment processal, i es té el compromís de dur-se a terme
en totes les posteriors. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputada Sra Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Cert és que ens trobam davant una
situació difícil que no és preveu inicialment que sigui breu i
d’això es preveu una recuperació moderada, però lenta, com
diuen els experts, a partir del darrer trimestre del 2009. Davant
aquesta situació tots els agents econòmics, socials i polítics
s’han de posar a treballar conjuntament per intentar donar un
canvi de rumb al model econòmic que tenim. Davant aquesta
conjuntura negativa el que hem de fer és intentar aprofitar
aquesta situació d’alentiment i incertesa per invertir en la
millora d’infraestructures, equipaments, tecnologia, investigació
i formació. D’entre les tretze mesures econòmiques que ens va
anunciar el president davant el Parlament dia 29 de juliol ens
trobam amb algunes que ja anaven en la línia de la proposició
no de llei que avui és objecte de debat.

Amb la finalitat de la cohesió social, de la creació d’una
societat integradora que s’exposa a l’exposició de motius
d’aquesta proposició no de llei, i amb la qual estam totalment
d’acord, ens trobam el Pacte per la recerca, el desenvolupament
tecnològic i la innovació. Dins aquest pacte s’ha augmentat un
62% la instalAlació de noves empreses al Parc Bit i actualment
les activitats del tipus de tecnologia de la informació i
comunicació està al 6%, però té un objectiu d’arribar al 10% en
tres anys.

A més de les tretze mesures proposades pel Govern, trobam
la mesura per impulsar la innovació, la recerca i el
desenvolupament tecnològic que suposa invertir 12 milions
d’euros en el nou Pla de la ciència, tecnologia i innovació 2009-
2012, que suposarà en línies generals els següents punts: un fort
impuls a la innovació i a la seva introducció a les empreses
donant importància a la indústria tradicional, increment de la
despesa científica, potenciació del Parc Bit com a centre de
referència de clústers econòmics, de noves tecnologies
d’informació i comunicació. Aquest pla pensa mantenir les
paritats del Pla 2005-2012 sobre turisme, medi ambient i salut,
s’està estudiant incloure-hi també l’àrea de ciències humanes i
socials que ja incloïa el Pla 2001-2004. L’àrea de les ciències de
la salut s’estudia també reformular-la com a biociències per
incloure biotecnologia i ciències agroalimentàries. En aquesta
línia s’impulsa el sector de la biotecnologia amb la creació del
clúster d’empresa innovadora, BIOIB, i amb la possible creació
de l’Institut de recerca agroalimentària i biomedicina al Parc
Bit. 
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Així mateix el pla vol deixar clar que l’àrea de turisme és
una àrea àmplia que no es refereix sols a l’oferta hotelera,
gastronòmica, etc., sinó que també fa referència a la indústria de
l’oci, la cultura, amb totes les seves implicacions
socioeconòmiques i de planificació i gestió i a tots els aspectes
relacionats amb transport, energia, clima, salut, alimentació,
medi ambient, patrimoni cultural i TICS. 

La Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació ha treballat al llarg d’aquest 2008 per
articular l’esborrany del Pla de la ciència i innovació 2008-
2012, que serà sotmès a l’aprovació del Consell de Govern una
vegada informat pel Consell assessor de ciència i tecnologia i
aprovat per la Comissió interdepartamental de ciència i
tecnologia. Com han dit els diputats que em precedeixen,
l’elaboració de nou de l’esborrany d’aquest pla de la ciència, és
a la pàgina web de la direcció general.

Explicaré com s’ha treballat per a l’elaboració d’aquest pla,
ja que pensam que és important conèixer la metodologia perquè
hi han estat implicats gran quantitat de sectors de la nostra
societat. El mes de gener del 2008 es va constituir un grup de
treball format per funcionaris de la direcció general, experts de
l’Institut de la recerca sobre generació de coneixement i
innovació, pel Consell assessor superior d’investigacions
científiques, Ingenio, i membres del Consell econòmic i social
de les Illes Balears, el CES. El grup, en principi, va decidir dur
a terme quatre seminaris que foren organitzats pel CES sobre
capital, risc i emprenadoria, universitat, R+D+I i polítiques
públiques, capital social, governament i territori i cooperació,
confiança i innovació amb xarxes socials territorialitzades i
desterritorialitzades. Per altra banda, Ingenio ha realitzat un
completíssim informe sobre l’estat del sistema d’innovació de
les Illes Balears i un altre sobre la producció científica dels
nostres centres de recerca científica i tecnològica. Així mateix,
s’ha realitzat un informe comparatiu sobre patents produïdes a
la nostra comunitat. 

Amb aquest material i també amb el resultat d’una sèrie
d’entrevistes realitzades a persones claus del nostre sistema
d’innovació, s’ha anat articulant aquest esborrany del pla que
encara no està tancat. Cal esmentar, així mateix, que la redacció
de l’esborrany del pla va partir de l’acord de la Submesa
d'R+D+I de la Mesa d’economia del Pacte per la competitivitat,
l’ocupació i la cohesió social. 

A partir del mes de juny es realitzaren una presentació al
Consell assessor de la ciència i tecnologia, una segona a la
Comissió interdepartamental de ciència i tecnologia, l’esborrany
també ha estat presentat a la comunitat científica de les Illes
Balears, a la CAEB, a Joves empresaris, a la Comissió de
recerca de la UIB, al Rectorat de la UIB, al Cercle d’economia
i als agents socials i científics d’Eivissa i s’espera poder fer-ho
també a Menorca. 

Tots els retorns d’aquestes presentacions són analitzats per
la seva incorporació al pla i abans de finals d’octubre la seva
versió definitiva serà presentada, per informe, al Consell
assessor de ciència i tecnologia i per a la seva aprovació, si es
considera oportú, a la Comissió interdepartamental de ciència
i tecnologia. Una vegada aprovat per la comissió, serà el
Consell de Govern qui l’haurà d’aprovar per iniciar la seva
aplicació a partir del gener del 2009.

Per tant, i a causa que pensam que ja es du a terme tot allò
que solAlicita el Partit Popular a la proposició no de llei pensam
que no podem aprovar el primer punt de la proposició no de llei.

Quant al segon punt, he de comentar que ja es fa, també, el
seguiment de les convocatòries de projectes d’I+D. La primera
convocatòria, que es va iniciar el 2005, corresponent al període
2005-2007, on es varen presentar 28 projectes i 19 foren
avaluats i finançats amb una subvenció de 750.000 euros, en
aquests moments està finalitzant l’avaluació ex post d’aquests
projectes.

La segona convocatòria, s’inicià el 2006, corresponent al
període 2007-2008, se n’hi varen presentar 33, dels quals 24
foren finançats amb una subvenció d’1.380.750 euros i s’està
preparant l’avaluació ex post.

La tercera convocatòria, s’acaba de tancar el període de
presentació, i estan en fase d’esmenes de deficiències i
avaluació ex ante. S’han presentat 50 projectes i el pressupost
és de 2.800.000 euros de finançament. Una vegada estiguin
completats els projectes seran també sotmesos a avaluació ex
post.

Per tant, i a causa que pensam que ja es fa un seguiment
d’aquests projectes votarem en contra del segon de la proposició
no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En definitiva, després de tot això
resulta que no s’aprova, home!, nosaltres en aquest moment, en
això sí que tots coincidim, que aquesta és una qüestió
transcendental per a l’economia, el desenvolupament i el
progrés de les Illes Balears. 
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Per tant, des del Grup Popular sempre estarem amb el
Govern en tot el que suposi accions d’innovació d’R+D+I. No
obstant això, tenim el deure de fer crítica quan es produeixen
retards com és el cas actual. El Govern va manifestar que abans
d’iniciar-se l’estiu tindria el nou pla de ciència per als anys
propers, això no s’ha produït, i no s’ha produït en uns moments
en què resulta vital, més necessari que mai, a causa que aquests
plans són els que preveuen l’acció normal del Govern, aquests
els podríem anomenar, en aquest cas,  com unes accions
extraordinàries adreçades a palAliar en la mesura possible
aquesta terrible crisi econòmica que, finalment, vostès han
reconegut.

La tramitació que s’ha fer em sembla correcta, però la
tramitació que s’ha fet del que diuen vostès que fan, que diuen
que tenen en marxa, és la tramitació normal en una situació
normal. Aquesta no és una situació normal. Estam en un
moment crític on l’economia està molt dolguda, aleshores si bé
hem de reconèixer que es varen fer importants esforços en
aquest plans en l’anterior legislatura, sí que li he de dir que
nosaltres en aquest moment dubtem que vostès arribin a
materialitzar aquests plans, perquè -li torn a repetir- les seves
paraules van ser que serien abans de l’inici de l’estiu, i això no
s’ha fet.

Em diuen que s’estan ultimant, però reconeixeran que ens
diuen tantes coses que al final han estat tot el contrari que
dubtem a hores d’ara que efectivament això estigui en aquesta
fase d’elaboració perquè, bé, de coses que ens han dit tenim
coses que han incomplert, promeses incomplertes com el tema
de finançament, el tema del REB, el tema que van dir que no
farien Son Espases i al final van fer Son Espases, etc., o sigui,
que a hores d’ara sí que hem de dir que dubtem una mica de la
seva paraula.

Nosaltres entenem que aquesta proposta era decisiva i que
amb aquests plans s’havien d’establir els objectius i les
prioritats per tal de posar-los a disposició dels ciutadans i del
seu benestar social sostenible, que l’impuls de les noves
tecnologies és necessari, més ben dit, és vital en aquest moment
per mitigar la progressiva pèrdua de competitivitat de la nostra
economia i que l’impuls que van donar des del Partit Popular,
des del govern anterior, des de l’any 2003 al 2007 que va
suposar un increment del 253% i una millora considerable de la
productivitat i la competitivitat a les nostres empreses, aquesta
vegada nosaltres ens hem vist obligats a presentar això perquè
vostès diuen una cosa i en fan una altra, i estem preocupats en
el sentit que hi ha una resolució de la Conselleria d’Economia
que, en allò que es refereix a les beques per a la formació dels
investigadors, resulta que havia previst el govern anterior per a
l’any 2008 una quantitat aprovada de 170.542,44 euros i per una
resolució de la conselleria de 13 de maig del 2008 aquest import
s’ha vist reduït a menys de la meitat, a 71.016 euros.

Per tant, el fet de veure això ha fet que nosaltres
presentéssim aquesta proposta per fer els plans de ciència
perquè presentin ràpidament aquest pla i no es limitin, com han
dit molt bé vostès, a un procediment normal en una situació
normal, i no ens trobem ara, en aquests moments, en una
situació normal.

Res més, gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes.

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
7688/08. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 8; vots en contra 9; cap abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7688/08.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 7689/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures fiscals
front la crisi econòmica.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, relatiu al debat de
la Proposició no de llei RGE núm. 7689/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures fiscals davant la crisi
econòmica. Per defensar-la intervé l’Hble. Sr. Tadeo per un
temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
sincerament crec que avui el Partit Popular estarà d’enhorabona
perquè amb els arguments que han donat abans per rebutjar una
proposició no de llei que el nostre grup parlamentari presentava,
supòs que si l’argument és que el que es diu ja es du a terme, les
quatre propostes d’aquesta proposició no de llei no es duen a
terme, i si tenim en compte que el fons el compartim, que estam
en una situació de crisi i que s’han de fer propostes en positiu
per tal de poder sortir i ajudar els ciutadans i les empreses de les
nostres illes en aquesta situació econòmica en què ens veim,
supòs que no tindran cap inconvenient a votar-la a favor. Una
altra cosa és que argumentin -ara que no podran argumentar
l’anterior- el que no han fet fins ara, idò, no mirar propostes en
positiu durant un any i mig que duim de legislatura i
senzillament anar fent i mirant, com s’ha fet avui matí al
plenari, el govern i les accions del govern anterior. 

Creim senzillament que avui presentam aquesta proposició
no de llei en una situació de crisi, en una situació que tant el
Govern central com el Govern de la comunitat autònoma va
voler amagar allà a les eleccions generals, pel mes de març, i
aquest és el primer inconvenient o la primera problemàtica que
té aquest govern, no voler reconèixer quina és la situació i
ocultar la crisi i la seva gravetat.
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El Grup Parlamentari Popular ha presentat tant a comissió
com a plenari distintes mocions, distintes proposicions no de
llei, totes encaminades a fer més passadora la crisi, trob que ja
ningú no em pot argumentar, com se’m va fer a la darrera
comissió en què vam dur un tema de mesures contra la crisi, que
ja no estam en crisi, crec que sempre han estat propostes en
positiu i que, en aquest sentit, senzillament van encaminades a
ajudar els ciutadans i les empreses de les Illes Balears, com ja
havia dit, com també vam fer a la Llei d’acompanyament dels
pressupostos de la comunitat autònoma per a l’any 2008, en què
vam presentar una sèrie d’esmenes fiscals que anaven totalment
encaminades a millorar la situació -torn a repetir- dels ciutadans
i de les empreses de les Balears.

Avui mateix ens hem pogut despertar amb un avanç de
l’informe del Centre de recerca d’economia de Sa Nostra, en
què el seu director ja manifestava que la crisi que hi havia ja no
tan sols era una crisi conjuntural, com defensava el conseller
Manera, sinó que a més era una crisi ja estructural, amb la qual
cosa la situació és molt més greu i, com diu el director del
mateix centre de recerca, serà una crisi dolorosa i, a més, més
llarga del previst. Poques mesures i, a més, tan desafortunades
com també ha estat el fet que han arribat tard, són les que ha
duit a terme el Govern, com puguin ser les subvencions que ara
presenta pel tema dels hotels, per tal que allarguin la temporada
turística, en un moment en què ja no hi ha clients, pocs efectes
pot tenir subvencionar un 60% del cost de les contingències
comunes de la seguretat social als hotelers, dels treballadors, i
el cent per cent en temporada baixa, quan no es fa res per dur
turistes en temporada baixa o quan no es fa res per millorar les
comunicacions perquè venguin més turistes en temporada baixa.

Per tant, el que avui presentam són quatre punt, molt
concrets; quatre punts que en aquests moments el Govern no fa,
per tant aquesta excusa que han donat a la proposició no de llei
anterior no és vàlida i si comparteixen el fons, com compartien
abans i ha de ser el mateix perquè em reafirm en tot allò dit per
l’anterior portaveu del Partit Popular, crec que el fons és el
mateix, intentar solucionar la situació de crisi econòmica o
palAliar la crisi econòmica, que si bé és conjuntural, ja també és
estructural. Crec que són quatre punts encaminats a fer això,
ajudar els ciutadans i les empreses de les Illes Balears.

Al primer punt el que demanam és baixar l’impost de
transmissions patrimonials, baixar-lo del 7 al 3%, per tal de
poder ajudar el sector immobiliari per poder incentivar també
aquest sector, tots sabem el retrocés que ha tingut, això es
refereix com és lògic als habitatges usats, als de segona mà i
també tenint en compte que seria ampliar una baixada d’aquest
impost que ja va realitzar el Govern del Partit Popular la
passada legislatura. El segon punt és on demanam baixar l’IRPF
al tram autonòmic, la qual cosa només vol dir incrementar la
renda disponible del ciutadà, això també és afavorir el consum
i la inversió. El tercer punt és demanar a les institucions
competents baixar les taxes aeroportuàries en temporada mitjana
i baixa, per tal d’ajudar la desestacionalització i que puguin
venir més turistes a les Balears en època de temporada mitjana
i baixa. El quart punt també per ajudar la inversió de les societat
de les Illes Balears, és instar el Govern central que baixi
l’impost de societats al 20% per tal d’ajudar les empreses.

Crec que són quatre punts que potser que no siguin
innovadors, però crec que són totalment necessaris en un
moment de crisi com el que es viu tant a nivell conjuntural com
estructural a les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Passam al torn de fixació de
posicions, el Grup Parlamentari Mixt no intervé, per tant, per
part del Grup Parlamentari Unió Mallorquina té la paraula el Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, des del
nostre grup parlamentari valoram les propostes que fa el Partit
Popular; efectivament entenem que són en positiu i que són per
millorar i que responen a una lògica que entenem i que ens
sembla positiva.

Però, dit això, és evident que la gran diferència entre el
Govern i l’oposició és que el Govern té una obligació, que és
quadrar els pressupostos; l’oposició no ha de quadrar els
pressupostos i evidentment té una posició a nivell propositiu
molt més còmoda que la que té el Govern, perquè lògicament,
d’aquestes mesures que proposa el Partit Popular, desconeixem
les implicacions pressupostàries que tindrien, i lògicament
aquestes repercussions pressupostàries incidirien en la capacitat
inversora de l’Administració pública. Clar, si coincidim, o
almanco des del Grup d’Unió Mallorquina així ho defensam,
que el Govern ha de continuar tenint una activitat inversora molt
important al llarg d’aquest exercici pressupostari i sobretot de
l’exercici pressupostari que ha de venir, de l’any que ve,
aleshores és evident que si reduïm els ingressos aquesta
capacitat inversora també ha de minvar. Per tant és complicat
per aquesta quadratura del cercle.

Entenem també que totes aquestes qüestions lògicament
estan relacionades amb el finançament. A les Illes Balears el
Partit Popular i el Partit Socialista, governant a Madrid, les han
castigades amb un mal finançament. Aquest mal finançament
provoca que també tenguem poca flexibilitat a l’hora de reduir
els tipus impositius de diversos tributs, que és un poc la
proposició que fa el Partit Popular, i això genera a la vegada
que, en lloc d’anar per aquest camí, que podria ser lògic si
tenguéssim un finançament mínimament just, aleshores s’hagin
de cercar alternatives, alternatives com per exemple en el cas de
l’habitatge podríem dir que és l’anomenada Llei de mesures
urgents per aconseguir sòl, per a reserves estratègiques, etc.,
etc., que ha posat en marxa, que ha aprovat aquest parlament i
que està en plena marxa perquè s’ha convocat el concurs i ja ha
acabat el termini de presentació de propostes. Per tant s’han de
cercar alternatives davant l’escassetat financera de les nostres
arques i davant la manca de millora d’aquest sistema de
finançament que es reconeix per tothom, pel Partit Popular i pel
Partit Socialista, que és molt perjudicial per a les Illes Balears
però que no es posen solucions clares.
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Per tant des d’aquest punt de vista no ens veim amb coratge,
sense saber quina reducció tendran els imposts de transmissions
patrimonials perquè és evident que hi ha menys transmissions
al mercat, quina incidència pot tenir això en els pressupostos a
l’hora de tenir capacitat inversora.

En relació a les taxes aeroportuàries, des del Grup
Parlamentari d’Unió Mallorquina evidentment el que
reclamaríem és que la gestió aeroportuària correspongués a les
Illes Balears, i aleshores tendríem una flexibilitat en el tema de
les taxes. No és que ens pareixi malament baixar les taxes, però
és evident que el nostre gran objectiu seria aconseguir la gestió
dels aeroports de les Illes Balears.

I en relació a l’impost de societats, la veritat és que també
aquí estam amb una matèria que no és de la nostra competència,
un tipus d’impost que s’ha reduït i que també té una incidència
molt clara en relació a la possibilitat de quadrar els pressupostos
que han d’elaborar i aprovar els diferents governs i que
lògicament, si hi ha una reducció d’ingressos, també és difícil
que hi hagi més transferències de capital i més inversió per part
de l’Estat a les Illes Balears, que evidentment és un objectiu que
el nostre grup parlamentari defensa.

Per aquestes raons en principi no podem donar suport a
aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començaré també coincidint amb
el proponent en la magnitud de la crisi i, com hem tengut ocasió
de dir en qualque moment en aquesta cambra, també en el fet
que no hagi estat detectada, jo diria no només aquí, a instàncies
internacionals, o com a mínim fins i tot per alguns confessada
amb prou diligència. També compartim que hi ha d’haver una
reacció proporcional de les administracions i que no estam
satisfets, no ha apuntat tant, amb la reacció europea i espanyola
davant la magnitud del que succeeix. 

Per ventura no ha fet prou èmfasi en un tema que a nosaltres
ens preocupa molt, segur que ho compartim, que són les
repercussions socials greus que té aquesta crisi, de manera molt
especial l’atur. Clar, davant aquesta constatació és quan
nosaltres una de les prioritats polítiques de primer ordre que
creim que hem de tenir de cara a l’actuació pública i als
pressupostos pròxims, és garantir totes aquelles despeses de
prestacions socials, de garantia social. Aquesta base, aquesta
xarxa social és bàsica; crec que fins i tot ja els republicans
americans no han intentat resoldre aquesta crisi amb receptes
ultraliberals sinó que estan intervenint directament dins
l’economia. A nosaltres, a part d’aquesta intervenció, ens
interessa la xarxa social, la garantia social. 

Això es fa amb recursos, evidentment, es fa amb doblers.
Com se li ha apuntat hi ha una facilitat de dir “retallarem els
ingressos, augmentarem un 60% la despesa educativa, baixarem
els impostos, sabem que ara no hi ha tanta activitat i que per tant
recaptarem menys, però així i tot gastarem més, i a més no
volem que hi hagi un increment excessiu del dèficit públic”. Tot
això està molt bé dir-ho; no sona molt seriós, Sr. Tadeo, ja li ho
dic; de totes maneres tampoc la tradició, pel que hem vist de
despesa dels anteriors governs, per ventura tampoc no és que
tengui una gran tradició de rigor. 

Nosaltres entenem, per tant, que sí que és important per
ventura que hi hagi mesures fiscals, que hi hagi qualque paquet
de mesures per incentivar el consum, sobretot -insistesc- perquè
aquelles famílies i aquelles rendes que tendran més dificultats
amb la nova situació trobin l’empara de l’Administració, dels
recursos públics, de la solidaritat colAlectiva, però això s’haurà
de fer creant molt bé..., encertant molt en els objectius diana, en
el públic que realment en serà beneficiari. 

Les propostes que vostès ens fan, sense un estudi..., per
ventura com és normal des de l’oposició, però de les
repercussions exactes que tendrà; tampoc no li he sentit dir si
estam parlant de 50, 60, d’un centenar de milions d’euros. En
tot cas pel que veim són doblers, estam parlant d’una pèrdua
d’ingressos important per la comunitat autònoma, els quatre
punts que vostè expressa; tampoc no diu d’on llevaria la
despesa, al revés, ens trobarem..., ja n’hem trobades, de
proposicions no de llei registrades, jo ja n’augur més en què el
Partit Popular demanarà que hi hagi millores en sanitat, millores
en educació, millores en R+D, millores en activitat econòmica
i productiva... Em pareixerà molt bé però, clar, això han de
ser..., quadrar-ho una mica. Una miqueta d’alegria des de
l’oposició, jo els la reconec i la vull admetre; ja demagògia crec
que, en un moment de crisi, el que menys s’agraeix és la
demagògia. Per tant jo crec que aquí convé centrar un poquet el
tema.

El que apunten concretament de rebaixes generals dels
impostos, nosaltres no hi estam d’acord. Hi haurà aquesta de
transmissions patrimonials, per ventura, per compra de primer
habitatge; és una mesura que s’ha d’estudiar; per a habitatges
joves és una mesura..., ja dic, tot el que signifiqui mesures per
aconseguir el primer habitatge és una obligació social que tenim
perquè és un dret ciutadà, no sabem si estam en les condicions
d’establir-lo, però confiam que de les mesures que va anunciar
el president Antich en el debat de finals del mes de juliol sobre
com afrontar la crisi hi hagi algun paquet de mesures en aquest
sentit, però totes les transmissions patrimonials creim que no. El
Sr. Tadeo precisament és conscient de la situació de recaptació
que hi ha en aquests moments dels impostos existents, ho coneix
perfectament perquè he recorregut que n’ha fet un seguiment, de
la recaptació, per tant els recursos públics que té en aquest
moment el Govern, i no hi podem estar d’acord.
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Sobre el tram autonòmic d’IRPF el mateix, fer-ho d’una
manera genèrica no ens pareix apropiat. I l’impost de societats
evidentment no és un impost autonòmic, no hi tenim incidència,
desgraciadament. Es va passar, com s’ha apuntat, del 35 al 30
l’any 2006, i jo crec que abans de demanar a l’Estat que deixi
d’ingressar recursos, a nosaltres ens interessa, per la mateixa
incidència que li apuntava abans, per la mateixa prioritat que li
apuntava abans, aclarir quants de recursos es posen en el pastís
a repartir en el finançament autonòmic. S’està parlant molt de
com es reparteix el pastís del finançament, menys de la quantia
que es posa enmig; a nosaltres ens importa molt, què és allò que
es reparteix. Clar, si per un vent demanam a l’Estat que en
aquest moment de recessió econòmica rebaixi unilateralment i
directament els ingressos, per ventura no serà tan senzill
demanar que el finançament local, del qual nosaltres estam
absolutament en contra des del nostre grup a la retallada que ha
anunciat el Govern, he vist que el Partit Popular també, també
es veu que quadren, fan coses molt alambinades des del Partit
Popular, però en qualsevol també està en contra que s’elimini o
es rebaixi el finançament local, nosaltres també, per tant
demanar augment de despeses, davallada d’ingressos i que no
hi hagi més endeutament o que no hi hagi determinats recursos
a allò públic ens pareix inadequat.

En el nostre cas de les Illes Balears evidentment s’ha apuntat
el tema del dèficit financer, és clau. També hi ha hagut una
despesa aberrant i un endeutament per part del Partit Popular
que dificulta molt prendre mesures des de la pròpia sobirania
per gastar ara allò que necessita el país, però també hi ha
aquesta situació mateixa d’alentiment econòmic, de crisi, que
està repercutint en la manca d’ingressos de la comunitat. 

Per tant davant tot això creim que és molt important ara fer
un esforç molt seriós amb els pressupostos del 2009, plantejar
alguna mesura fiscal dins aquest paquet que anunciava el
president, però fer-ho sempre de cara a les capes socials que
més ho necessiten.

Un punt a part crec que mereix el tema de les taxes
aeroportuàries. Les taxes aeroportuàries que tan intelAligentment
va establir el Partit Popular en el mateix moment que criticava
la possibilitat que a les Illes Balears en creàssim una i que va
prohibir que hi hagués una taxa, una ecotaxa aeroportuària a les
Illes Balears, aleshores llavors ja ve tota la història de l’impost
ecològic però tot neix amb l’intent de crear una taxa que gravi
els accessos i va ser negada, i després es colAloquen la taxa de
seguretat i la taxa d’aproximació, nosaltres creim que en aquest
moment de crisi i fins i tot de crisi aeroportuària seria
interessant fer un gest. En aquest cas el conseller de Mobilitat
i Ordenació del Territori, recollint les demandes del sector, ha
fet dues demandes ja al ministeri; una és que es congelin les
taxes aeroportuàries per a l’any 2009, i l’altra, també molt
important, és que les taxes i les despeses per navegació aèria,
que són de les més altres d’Europa, doncs es rebaixin. Jo crec
que si aquí féssim un esforç d’aproximació i per exemple dins
la mateixa línia del que demanaven totes les companyies aèries,
que és l’escrit que ha enviat a AENA el conseller, es demana
congelar les taxes aeroportuàries per a l’any que ve nosaltres
votaríem a favor d’aquest segon punt. Si mantenen dins el
discurs general la seva proposta, doncs votarem en contra de
tota la proposició.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que les incoherències del
Partit Popular d’aquesta proposta davant la crisi ja han estat
posades damunt la taula. Ara bé, té raó el portaveu del Partit
Popular que aquestes mesures no es fan; per tant l’argument que
votam en contra perquè ja es fan no és vàlid. Ara bé, també
compartirà en jo que tampoc no les fa el Partit Popular aquí on
governa, i si vol li puc posar exemples prou sagnants.

A l’exposició de motius el proposant parla de crisi a la
nostra comunitat i, en general, a tot l’Estat. Crec que tots
estaríem més d’acord si parlés de crisi a tot l’Estat i en general
a tot el món occidental, seria un diagnòstic, ja que tant també
reclamen diagnòstics, seria més encertat. Després s’afirma
categòricament que la gestió privada és bona, com si fos un
dogma de fe, i tothom sap i veu que hi ha gestió privada bona,
n’hi ha de molt bona, de dolenta i n’hi ha de dolentíssima; i el
mateix podem dir de la gestió pública, que n’hi ha de bona, de
molt bona, de regular, de dolenta i de pèssima. 

També era un dogma de fer per a alguns fins fa ben poc que
la regulació del mercat era dolenta; ens deien que el mercat tot
solet, gràcies a aquesta bona gestió privada dels béns, es
regulava i tendia a la perfecció a l’hora d’assignar els recursos,
però aquest dogma de fe també ha caigut estrepitosament, i no
tan sols açò, sinó que aquest ha esdevingut un dels factors clau
de la greu crisi financera internacional que ara patim: la
desregulació total dels mercats financers a Estats Units ha
provocat aquesta proliferació de productes que abans eren
màgics i ara són tòxics, i qui abans reclamava desregulació ara
toca a la porta dels governs per a la salvació. I un dels governs
neoconservador, ultraliberal, el d’Estats Units d’en George
Bush, ja ha estat el primer que vol intervenir i que pretén
comprar una enorme bossa de fems financer amb els doblers
dels contribuents, 700.000 milions de dòlars que molt
probablement condemnaran els contribuents d’Estats Units, a
través del pagament d’impostos, a suportar tota aquesta
desregularització, per tant reduint aquesta capacitat de consum
i d’inversió del sector privat.

I també en el nostre país s’escolten veus que reclamen la
intervenció directa i decidida de les institucions públiques,
reclamant ara més regulació, i reclamant, per suposat, recursos
públics que també surten dels contribuents. Ha estat contundent
en aquest sentit la manifestació aquests dies del president de la
Confederació Espanyola d’Empresaris, Gerardo Díaz. I tampoc
dins aquest context és aliè el Partit Popular; també primers en
reclamar mesures d’intervenció, de regulació de mercats i
mesures pressupostàries que com molt bé s’ha dit tenen un alt
cost econòmic. Posava el meu company ja qüestions que
debatrem pròximament, com la petició d’incrementar la despesa
en educació, sanitat, increment de les inversions, açò sí,
controlant el deute.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 26 / 23 de setembre del 2008 501

 

I com també s’ha dit aquesta intervenció pública té un cost,
i a les Illes Balears també tenen un cost importantíssim els
exemples de mala gestió i de desviaments que es van produir a
l’anterior legislatura i que han compromès la majoria de la
despesa i que provoquen bona part de la bona generació
d’endeutament que s’està produint en aquests moments. 

I per altra banda constatar una evidència, i és que aprovar
aquesta proposició no de llei, tot i la seva inconcreció,
implicaria una reducció dels ingressos del volant de 150 milions
d’euros, tot i la inconcreció; podria ser més, podria ser manco.
Si açò ho ajuntam a la reducció d’ingressos que ja s’està
produint com a conseqüència de la crisi fa que aquesta proposta
sigui del tot demagògica i inviable. S’hauria, per tant, de ser
més rigorosos i prudents a l’hora d’utilitzar certs dogmes que
després no sempre resulten ser tan encertats, i també s’ha de ser
coherent amb el que es predica; no pot ser fer l’ús dels recursos
públics que s’ha fet a l’anterior legislatura i venir ara a receptar
que es rebaixin impostos. Si el PP va gastar com va gastar i en
anys de bonança i d’ingressos extraordinaris es va endeutar com
es va endeutar hauria de ser prudent i coherent a l’hora de fer
segons quin tipus de recomanacions.

No hi ha dubte que la situació econòmica de les institucions
públiques és complicada, a totes les institucions, governi qui
governi. Ara bé, també és ver que ho té millor qui ha fet els
deures i ho té millor qui va aprofitar els anys de bonança per
amortitzar deute públic, qui va sanejar comptes de la Seguretat
Social o qui va prioritzar gestionar correctament les seves
inversions. En aquest sentit ho té millor el Govern central, que
creim que podrà donar resposta a moltes d’aquestes dificultats
i necessitats que ara es plantegen i a les quals no pensam
renunciar, està clar que no a totes, però a totes a les quals es
pugui arribar. I ho tindrà especialment difícil el nostre govern,
el Govern de les Illes Balears, pel fort endeutament contret en
anys de bonança per l’enorme quantitat de compromisos
contrets i per la frenètica activitat que va tenir el sector de la
construcció a la nostra comunitat i que ara pateix una greu crisi.

Dins aquest marc el PSOE vol donar una resposta conjunta
amb unitat de criteris a totes les institucions on governa. En
primer lloc, austeritat; propostes com la congelació de sous
d’alts càrrecs, congelació d’oferta pública de places, amb
qualque excepció, seran una realitat. En segon lloc,
manteniment de les polítiques socials destinades als que més ho
necessiten, ara més que mai: aturats, persones dependents,
beques per a estudiants, esforç en formació, etc. I, en tercer lloc,
manteniment de la iniciativa inversora prioritzant aquelles
inversions destinades a la millora de la productivitat i a la
millora de les infraestructures per tal de seguir avançant pel
camí del creixement. I tot açò, però, s’ha de fer mantenint un
equilibri pressupostari, amb prudència, amb suficiència
financera i amb respecte als principis que marquen tant la
Constitució com la Llei general tributària.

I, sincerament, tot i compartir els seus objectius de la
proposta, d’animar els ciutadans a invertir i creure en els nostres
sectors productius, consideram que les propostes concretes que
es formulen en aquesta proposició no compleixen aquests
principis bàsics. Per tant són senzillament oportunistes i
demagògiques.

Dit açò, el president del Govern ja va anunciar tota una
bateria de mesures en el plenari de dia 29 de juliol, i tot el
Govern ens consta que hi està fent feina, per tal d’impulsar
l’activitat econòmica i ajudar a sortir de les dificultats de la
manera més ràpida possible. Entre d’altres hi haurà, com ja s’ha
anunciat, un paquet de mesures tributàries amb l’objectiu de
dinamitzar l’activitat productiva i l’ocupació, impulsar
l’activitat immobiliària sempre afavorint els colAlectius més
necessitats, i racionalitzant, que també fa bona falta, els
beneficis fiscals ja existents relatius a l’accés a l’habitatge.

La crisi que ara vivim és conjuntural, però efectivament, Sr.
Tadeo, no hi ha cap dubte que presenta forts components
estructurals, i les mesures econòmiques que pugui prendre
aquest govern o qualsevol altre de tot el món occidental no són
màgiques, no hi ha receptes màgiques en economia, però sí que
es poden fer polítiques per una banda palAliatives, que faran
falta, i, per l’altra, afrontar la crisi com una oportunitat per
emprendre canvis estructurals que ens permetin sortir-ne el més
aviat possible i amb les millors condicions en un món
globalitzat i altament competitiu.

I referent al punt tercer, bé, supòs que amb tot el que s’ha
exposat es dóna per entès que no donam suport a la seva
proposta. Ara bé, pel que fa al punt 3 de la mateixa, que fa
referència a congelar les taxes, i per coherència amb la
solAlicitud que ja s’ha tramitat a la institució pertinent per part
de la Conselleria de Mobilitat, evidentment votarem a favor
d’una petició de congelació d’aquestes taxes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, primer
de tot contestar o replicar al portaveu d’Unió Mallorquina, que
diu que un govern ha de fer pressupostos i l’oposició, quan parla
de pressupostos, també ha de tenir el compte que els
pressupostos han d’estar quadrats. Jo no crec que l’objectiu d’un
govern siguin els pressupostos; l’objectiu d’un govern és donar
solucions als ciutadans, i en aquest cas també a les empreses de
les Illes Balears, i crec que l’objectiu ha de ser donar solucions.
El que espera el ciutadà és que en moments de crisi es donin
solucions econòmiques a aquesta crisi per solucionar i per
passar aquestes dificultats.
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També ha parlat de finançament. Jo, en el tema del
finançament, no hi entraré. Senzillament dir-li que aquest
govern té en aquests moments una gran oportunitat d’acceptar
i reclamar aquell finançament que han de tenir les Illes Balears
per deixar d’estar a la cua, no tan sols del finançament sinó
també en inversions de l’Estat, i no conformar-nos amb 300
milions d’euros, com va passar en els pressupostos de l’any
2008, i reclamar allò que ens pertoca a les Illes Balears.

Però torn repetir bàsicament, al que és la seva exposició per
votar en contra d’aquesta proposició no de llei, que és molt clar
que el Govern i les institucions aquí on governa i els polítics
estam per donar solucions, sobretot en moments de crisi
econòmica com l’actual, als ciutadans i a les empreses de les
Illes Balears, i no dir que quan es presenten mesures s’ha de
tenir en compte que han de quedar els pressupostos quadrats. Jo
senzillament li vull recordar que als pressupostos del 2008
vostès van incrementar els ingressos, alguns ingressos o el que
són els ingressos corrents, no ho record exactament, en
referència al 2007 en un 38%, amb la qual cosa en aquest sentit
li vull dir que no és motiu que perquè l’Administració hagi de
quadrar els pressupostos no es puguin tirar endavant mesures
com les que en aquests moments estam proposant des del nostre
grup parlamentari i creim que sense fer demagògia, com així
s’ha dit.

Quant al portaveu del BLOC-PSM, senzillament dir-li que
sí, que exactament la repercussió social que té és greu, i estam
parlant de l’atur, i per açò en aquest sentit, com que les xifres
d’atur s’estan incrementant molt i les previsió és que
s’incrementin més, idò creim que són mesures que incentiven el
consum i la inversió i per tant van encaminades a la reducció,
indirectament, de les xifres d’atur. 

Crec que encara que puguem parlar que són propostes sense
cap estudi, a mi m’agradaria saber -ja també li ho diré al
portaveu del Partit Socialista- quins estudis ha fet el Sr. Solbes
a cada un dels municipis d’Espanya per tal de dir que els reduirà
els ingressos, quan els municipis són la primera porta a la qual
acudeix el ciutadà per demanar les solucions dels seus
problemes. Per tant jo trob que sí, efectivament pot suposar que
sigui una reducció d’ingressos, però jo trob que, com he dit al
portaveu d’Unió Mallorquina, trob que les institucions en un
moment de crisi estan per donar solucions i no fer el que fa fins
ara aquest govern i ha fet el Govern central de pensar en
propostes de futur, com ha dit el portaveu socialista que hi
haurà. Hi haurà, açò és el problema, hi haurà; el problema és
que aquestes mesures ja s’haurien d’haver duit a terme i no
s’estan duent a terme amb l’excusa que és una crisi conjuntural
i que quan hagi passat també haurà passat per les Illes Balears;
açò sí, segons el Sr. Solbes ja estarà bé haver passat aquesta
crisi i que els ciutadans hagin patit aquesta crisi i les seves
dificultats si serveix per fer neta l’economia. No sé realment el
que devia voler dir i aquí on es fa la demagògia, com diu el
senyor..., el portaveu del BLOC-PSM o el portaveu del Partit
Socialista quan també parla d’incoherència. Jo trob,
sincerament, que ara acabam de trobar o acab de pensar quin
nom tindria el ca rater del Sr. President, jo trob que li podríem
dir de nom Solbes, perquè senzillament li fa moixonies, diu de
tot els ajuntaments, diu que els estrenyerà el cinturó i, a més a
més, després queda cap per amunt i no diu res, senzillament es
limita a dir que aquesta crisi ja és bona si serveix per fer neta

l’economia, que trob que ningú no ha arribat a entendre el que
vol dir.

Incoherències, doncs sí, clar, hi haurà ajuntaments, hi haurà
institucions, consells, etc., o autonomies que estiguin
governades per un color polític o un altre, que n’hi haurà que
podran davallar els impostos i n’hi haurà que no ho podran fer.
Els ajuntaments sabem que ho tenen més restrictiu, sobretot
amb el comportament que té ara el Partit Socialista, que va en
contra de la primera porta que té el ciutadà, que són els
ajuntaments, que se’ls reduiran els ingressos. Així i tot li faig
saber que hi ha ajuntaments de Menorca que per cinquè any
consecutiu hauran davallat l’IBI; n’hi ha d’altres que no ho han
pogut fer. Però aquí parlar de demagògia perquè es presenten
propostes, dir que són demagògiques, jo sincerament no crec
que es pugui parlar d’aquesta manera, quan a més vostè
representa, està a una formació política com el Consell Insular
de Menorca, on governen PSOE i PSM, i el que fan quan encara
tenen per Estatut les transferències però no les tenen transferides
és duplicar tota la infraestructura política, quan estam en un
moment de crisi i s’hauria d’anar cap a una austeritat, com vostè
ha dit, de la despesa corrent.

I sí, aquí parlam també de la situació, una altra vegada ha
tornat a sortit, el seu partir, Sr. Carretero, s’ha passat durant un
any i mig, i no tenc cap dubte que ho continuarà fent durant dos
anys i mig que queden de legislatura, perquè, propostes en
positiu, no en fan cap, Sr. Carretero, per als ciutadans de les
Illes Balears, continuaran parlant del passat i de l’acció de
govern del Partit Popular del passat mandat. Però també
m’agradaria que expliqués per què no es va pagar el conveni de
carreteres, per què no es va pagar en el seu moment a un govern
del Partit Popular el conveni de carreteres, el tren, etc., i per què
en aquests moments encara..., que jo començ a pensar que és
una situació que vostès mateixos entraran en qualcuna
incoherència o se’ls girarà, per què encara no ha dit el seu partit,
Sr. Carretero, el Partit Socialista, quina xifra ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Tadeo, vagi acabant.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Acab. ... quina xifra és la que consideren que per al
finançament de la nostra comunitat autònoma seria adequada.

Sincerament -acab Sra. Presidenta-, crec que no votar a
favor de tots els punts d’aquesta proposició no de llei és anar en
contra dels interessos i els beneficis en els quals açò repercutiria
als ciutadans i a les empreses de les Illes Balears. Accept aquell
que vulgui votació separada del punt tercer, com s’havia
demanat, per a aquells que hi vulguin votar a favor.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Procedim a la votació separada i
...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sra. Presidenta, no només hem demanat votació separada,
hem demanat canviar “baixar” per “congelar” les taxes
aeroportuàries i llevar la referència a la temporada baixa perquè
la proposta és per a tota la temporada. Li feim una transacció de
llevar “baixar” per “congelar” i llevar “temporada baixa”. Si
s’accepta la transacció, demanam votació separada. Si no
s’accepta la transacció, no cal.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Tadeo?

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sra. Presidenta, no acceptam la transacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Així idò passam a la votació conjunta.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 8; vots en contra 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7689/08.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 5285/08,
presentat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca,
mitjançant el qual tramet la proposta sobre la concreció de
l'àmbit de l'acord adoptat pel ple municipal en sessió de dia
31 de juliol del 2007.

Passam ara al debat del punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat i votació de l’escrit RGE núm. 5285/08
presentat per l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca,
mitjançant el qual tramet la proposta sobre la concreció de
l’àmbit de l’acord adoptat pel ple municipal, en sessió de dia 31
de juliol de 2007.

Per fixar posició, ho farem de menor a major, per part del
Grup Parlamentari Mixt..., no hi ha ningú. Per part del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, el Sr. Melià té la paraula per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument, entenem que la proposta de l’Ajuntament de
Ciutadella és donar el vist-i-plau i tramitar la solAlicitud perquè
es procedeixi a fer una fiscalització d’uns determinats aspectes
de la gestió municipal, evidentment és voluntari, és el mateix
ajuntament que s’està sotmetent a l’actuació i que vol que la
Sindicatura de Comptes faci de garantia de la seva activitat
administrativa. Des d’aquest punt de vista, com que no veim cap
impediment, al contrari, entenem que és una garantia, no veim
cap problema per donar-li suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hi havia una queixa ara del Partit
Popular de mirar el passat, però es veu que és un filó polític el
tema de revisar què va passar l’anterior legislatura a moltes
institucions. I nosaltres entenem que a més és una prioritat,
tenim en aquests moments molts dubtes respecte de gestions...,
confuses, com a mínim, a nivell de moltes institucions. Jo crec
que és important que responguem a una crida ciutadana respecte
de transparència i claredat. 

En aquest cas tenim una solAlicitud de l’Ajuntament de
Ciutadella per unanimitat. Nosaltres en el nivell formal
apuntaríem que de vegades quan es proposa un acord en aquesta
comissió, ja vengués elaborat per la Mesa, les ordres o les
comandes que facem a la Sindicatura ja estigui elaborada, per
veure exactament sobre què ens pronunciam, perquè ara tenim
aquí directament l’escrit de l’Ajuntament de Ciutadella i crec
que és bo sempre saber quina és la proposta exacta que s’està
votant i qui la sotmet.

En qualsevol cas, donarem suport a encomanar aquesta tasca
a la Sindicatura de Comptes i estarem a la disposició pels
aclariments que pugui donar de la situació del patrimoni, de les
permutes o dels canvis patrimonials que va tenir l’Ajuntament
de Ciutadella.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Carretero.
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EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. La Sindicatura de Comptes té, entre
altres funcions, la de fiscalitzar amb caràcter extern i
permanent. Aquesta institució, per tant, té la funció de sotmetre
l’activitat econòmica, financera i comptable del sector públic als
principis de legalitat, eficàcia, eficiència i economia. Les
atribucions de la Sindicatura respecte d’aquesta funció
fiscalitzadora són molt amples i vénen determinades a l’article
14 del seu reglament de règim intern. I l’article 17 d’aquest
règim atribueix la iniciativa dels procediments fiscalitzadors a
la mateixa sindicatura, al Parlament de les Illes Balears, o com
és el cas que ens ocupa, en el seu punt tercer, a totes les
institucions del sector públic, entre les quals s’hi compten els
ajuntaments, mitjançant acord adoptat per majoria absoluta dels
seus òrgans superiors.

En aquest context, el Grup Municipal del PSOE a Ciutadella
va considerar que la gestió econòmica i financera de
l’ajuntament generava dubtes. Va considerar que la informació
i la transparència de la gestió dels recursos públics, a més d’un
precepte constitucional, és un bon exercici de participació
ciutadana i democràcia. I va considerar que la Sindicatura de
Comptes era la institució adequada per aportar una informació
independent i professional per tenir una idea més ajustada de la
gestió i de la situació econòmica i financera. És per aquests
motius que va fer ús de les competències que li atribueix el
Reglament de règim intern de la Sindicatura i va instar a
impulsar aquest procediment. Aquesta iniciativa del grup
municipal va rebre el suport de la majoria absoluta del ple de
l’ajuntament i fou aprovada el 31 de juliol del 2007. 

Uns mesos després però, concretament el 13 de desembre de
2007, el ple de l’ajuntament aprova una altra proposta, aquesta
ja del mateix equip de govern on es fan un seguit de
consideracions. Primera, que l’actuació de la Sindicatura podria
retardar de forma significativa el dia a dia de l’ajuntament, ja
que afectaria totes les àrees. Nosaltres creim que aquesta és una
afirmació que implica una visió negativa de l’actuació de la
mateixa sindicatura, ja que s’està indicant que exercint aquesta
funció, la Sindicatura molesta, bloqueja l’acció diària de
l’ajuntament, i creim que açò és delicat. Es tracta d’una
institució i d’unes funcions que no sols consideram positives,
sinó imprescindibles i més en els temps que corren i amb els
casos que van sortint i que escandalitzen els ciutadans. I
Ciutadella no n’és una excepció, sinó més bé el contrari.

I una segona consideració que fan en aquesta proposta de
modificació de la proposta original. L’equip de govern de
Ciutadella considera i es preocupa que el seu acord pugui
dificultar els treballs propis de la Sindicatura en relació amb la
normal funció fiscalitzadora que li és atribuïda per la llei.
Nosaltres consideram que aquesta petició entra de ple en les
funcions pròpies de la Sindicatura, no se li està demanant res
estrany fora del seu àmbit, ni fora del seu propi reglament. Sent
conscients que no és habitual que una institució impulsi una
iniciativa de fiscalització sobre ella mateixa, consideram que la
Sindicatura ha de tenir suficient capacitat per donar resposta a
les peticions que pugui rebre ajustades al seu propi reglament.

Dit açò, el que fa aquesta segona proposta del ple de
Ciutadella, votada per unanimitat, és delimitar més l’àmbit
d’actuació de la Sindicatura, especificant l’objecte, tal i com
assenyala el punt 4 de l’article 17 del règim intern. I es proposa
com a objecte d’aquesta iniciativa fiscalitzadora l’anàlisi de la
situació patrimonial de l’Ajuntament de Ciutadella, en especial
atenció a permutes i valoracions i també amb una anàlisi de les
subvencions atorgades que és el que s’indica a l’esmena
presentada pel PSOE i també aprovada per unanimitat.

Vist, per tant, l’objecte concret d’aquesta petició, la valoram
encertada, necessària, i seria prou positiu per a la institució
municipal una anàlisi externa, independent respecte d’aquestes
qüestions sobre la gestió patrimonial dels gestors públics
municipals.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. Per part del Grup Parlamentari
Popular té ara la paraula l’Hble. Diputat Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Com
no pot ser d’una altra manera, estam d’acord amb un acord,
valgui la redundància, aprovat per unanimitat en el ple de
l’Ajuntament de Ciutadella. Per tant, no hi ha més paraules.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam així idò a la votació de l’escrit RGE
núm. 5285/08.

Vots a favor?

S’entén que per unanimitat.

Així, s’acorda instar de la Sindicatura de Comptes, a través
dels òrgans establerts, la realització de l’actuació fiscalitzadora
de l’anàlisi de la situació del patrimoni de l’Ajuntament de
Ciutadella, dels contractes de serveis, assistència i consultoria
tècnica i dels convenis realitzats amb entitats i associacions,
relatius al període comprès entre l’any 2005-2007, en especial
atenció a permutes i valoracions.

Així idò, una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no
havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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