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(Inici de sessió no enregistrat)

1) Proposició no de llei RGE núm. 242/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a relació del Govern amb les entitats
i associacions balears no residents a Mallorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

(Inici d'intervenció no enregistrat)

... per açò que aquest grup parlamentari considera que amb
aquesta actitud el Govern tracta als menorquins o als ciutadans
de la resta d’illes que no són Mallorca com a ciutadans balears
de segona, els discrimina i els perjudica. 

És per açò que presenta aquesta proposició no de llei en la
qual s’insta al Govern que els seus consellers, directors generals
o altres responsables de l’Administració s’hagin de desplaçar
específicament a l’illa corresponent, a Menorca faig referència
personalment, però em refereixo lògicament al conjunt d’illes
o a Eivissa, Formentera per atendre les peticions d’entrevista o
reunió amb les entitats i associacions menorquines si abans d’un
mes no han estat ateses.

Ens sembla des del grup parlamenti que és una
responsabilitat del Govern de les Illes prendre les mesures
necessàries per evitar que la insularitat suposi un fet
discriminatori per als balears i les entitats socials i culturals que
no resideixen o no estan ubicades a Menorca, Eivissa i
Formentera en la seva relació amb l’executiu autonòmic
centralitzat a Mallorca. 

Així ho contempla l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears quan en l’article 15.1 diu que “tots els ciutadans de les
Illes Balears tenen el dret -tenen el mateix dret- a participar de
forma individual o colAlectiva en la vida política, cultural,
econòmica i social de la comunitat autònoma”. 

També l’Estatut a l’article 14.2 diu que tots els ciutadans de
les Illes tenen dret que les administracions públiques de les Illes
Balears tractin els seus assumptes de forma objectiva i imparcial
i en un termini raonable i que aquesta raonabilitat, és lògic, sigui
la mateixa o equiparable per a tots els ciutadans, tants per als
que viuen a Palma o a Pollença, com per als que viuen a Maó o
Sant Ferrà. 

Aquesta mateixa voluntat manifestada a l’Estatut
d’Autonomia es va contemplar i desenvolupar a la Llei 4/2011,
de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les
Illes Balears, quan en l’article 3 parla de l’accessibilitat al
Govern i a l’Administració autonòmica i diu textualment, i
acab: “El Govern i l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears han de dissenyar i desenvolupar els serveis
que presten i també els seus equips i instalAlacions de manera
que tota la ciutadania tengui garantida l’accés i així pugui
participar de manera plena i efectiva en la societat en condicions
d’igualtat, especialment tenint en compte la nostra discontinuïtat
territorial des de la perspectiva de la doble i la triple insularitat.

És per açò que presentam aquesta proposició i que el text
literal diu que “insta el Govern de les Illes que en l’àmbit
executiu de les seves competències atengui en igualtat de
condicions totes les entitats i associacions balear i, en
conseqüència, s’autoobligui mitjançant una norma -que podria
ser el desenvolupament de la Llei del bon govern- que
consellers, directors i alts càrrecs del Govern s’hagin de
desplaçar a Menorca, Eivissa o Formentera per donar resposta
a les peticions d’entrevista o reunió que no hagin estat ateses en
la respectiva illa del solAlicitant un mes després d’haver-se
formulat”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Sr. Marc Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. No vull glossar, però una
referència en qualsevol cas a les singularitats de la nostra
comunitat autònoma, un dels elements més característics -i ho
apuntava ara el Sr. Martí- és el que fa referència evidentment a
la insularitat i que representa i suposa tota una sèrie de realitats
que dificulten moltes vegades malauradament la interacció o
bàsicament la capacitat de poder fer coses de manera conjunta
entre tots. Una realitat que evidentment no és nova, que forma
part (...) de la nostra pròpia idiosincràsia i que en el camí de la
construcció de les nostres institucions al llarg d’aquests més de
30 anys de democràcia les ha anat modelant. 

Molt possiblement l’exemple més clar sigui el dels consells
insulars que són l’evidència de l’esforç del nostre entramat
institucional a la recerca de la proximitat i la representativitat
dels diferents pobles que conformen la nostra comunitat, però
és evident que amb això no és suficient. És evident que són
molts les esforços que encara queden per fer, que són molts els
esforços que encara queden per donar la resposta encertada a les
demandes dels ciutadans i aquí hem de demanar -creim
nosaltres- tota la sensibilitat del món a qui està al capdavant de
les nostres institucions. 

Voldria ser, en certa manera, també franc. No crec que sigui
només una qüestió estrictament de colors polítics tot i que -i
això també ho hem de dir- n’hi uns més que els altres que
creuen en aquesta idea real i franca d’una arquitectura
institucional que ha de descansar damunt el reconeixement de
la pluralitat dels diferents pobles que la conformen. Deia que no
és només una qüestió de colors polítics, sinó que també hi ha
aquí una qüestió de sensibilitat personal, de vertadera voluntat
per part de les persones que governen la nostra comunitat i de
la seva voluntat per relacionar-se amb els ciutadans i que, en
qualsevol cas, ha de suposar, amb un esforç addicional, això sí
que és cert, la capacitat de suplir els inconvenients que suposa
conviure en un territori discontinu, en uns pobles que tenen
singularitats i realitats diferents.
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Aquest esforç addicional, malauradament, massa vegades es
nota a faltar. Són poques les vegades que consellers o alts
càrrecs tenen la predisposició de desplaçar-se fora de Mallorca
per atendre consultes ciutadans. Hauríem de dir que amb
excepció dels consellers i directors generals de Menorca o
d’Eivissa, però que ho fan només a la seva illa i per tant, tampoc
no es traslladen a les altres i crec que és una realitat que en
forma part.

Això evidentment no hauríem de voler que fos així. Hauríem
de demanar que aquest esforç de proximitat, de sensibilitat a
favor de cohesionar la nostra comunitat autònoma fos un esforç
real. Necessitam en certa manera rompre les inèrcies que ens
allunyen dels ciutadans. Que un menorquí i un eivissenc, que un
formenterenc vol una reunió, idò que vengui cap a Palma i la
tendrem al nostre despatx. Aquesta no hauria de ser una resposta
vàlida, no hauríem de voler que fos la resposta encertada que els
nostres governants establissin als ciutadans de la resta d’illes. 

Creim en un govern fort, que sigui de tothom, que tothom
s'hi senti absolutament identificat i per això, el Govern, hem de
voler que estigui predisposat, hem de voler que estigui
predisposat a fer aquest esforç, li ho hem de demanar, que faci
aquest esforç.

En aquest sentit per tant, el Grup Parlamentari Socialista
donarà suport a la proposta de PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Sr. Fernando Rubio per un temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Tot i que compartim el fet que
hem de tenir un govern de les Illes Balears que sigui equilibrat
en el que són les diferències pel nostre territori, compartim que
ha de ser un govern accessible i creim que el Govern de les Illes
Balears ha de ser proper, pròxim als ciutadans sobretot
d’aquelles illes que pateixen doble o triple insularitat, creim que
aquesta proposició no de llei no està ben plantejada perquè no
compartim aquesta proposta que el Govern s’autoobligui
mitjançant una norma, mitjançant un decret o mitjançant una
llei. Nosaltres creim que... per molts de motius, no és la millor
manera. 

Miri, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, cadascuna
d’aquestes illes, amb els seus consells insulars tenen una
institució comuna que és el Govern de les Illes Balears. Per tant,
aquest govern ha d’atendre els seus interessos en igualtat de
condicions ja sigui a ciutadans, individualment considerats, com
a aquelles associacions o entitats que representen els diferents
sectors de la nostra societat i que es troben al nostre territori que
està marcat per la insularitat com tots sabem.

Creim que aquesta proposició no de llei ha estat mal
plantejada i exposa un acord que en aquests moments seria
inassumible i poc adient pels moments als quals ens trobam.

La primera qüestió que volem destacar és que quan el
Govern es desplaça a Menorca, Eivissa o Formentera, que ho fa
de manera periòdica, es reuneix per sistema amb tot el teixit
associatiu de la respectiva conselleria o de les respectives
conselleries per la qual cosa no podem negar aquest contacte
directe que manté el Govern amb els ciutadans de les quatre
illes. Insistim que es produeixen viatges sovint, periòdics a les
diferents illes per part de les distintes conselleries per mantenir
aquest contacte directe amb la realitat de cadascuna de les illes.

A més a més, cal destacar que no sempre les reunions més
productives han de ser reunions presencials i això també s’ha de
tenir present. Per això el Govern disposa de mitjans tecnològics
i de comunicació coneguts com a TIC amb els quals es
mantenen contactes continuats amb les diferents entitats
aprofitant les vies telemàtiques, informàtiques i diferents
mitjans de què disposa el Govern per poder atendre les
demandes del teixit associatiu de les diferents illes.

A més, disposa també el Govern de sistemes de canalització
de les informacions i peticions rebudes per donar resposta
sempre que sigui possible a les diferents demandes i ens
podríem posar d’acord que es millorin aquests serveis, que es
doni més agilitat als tràmits administratius per tal que aquestes
peticions siguin tramitades amb celeritat i de manera àgil.

Per cert, vostès demanen proximitat del Govern, però han
criticat d’una manera molt contundent la implantació de la
Delegació del Govern a Formentera, una illa especialment
sensible, que pateix una triple insularitat i que amb més motiu
necessita tenir un contacte més directe amb el Govern balear.
Per tant, han criticat aquesta delegació alAlegant que no era
necessària i que suposava un cost per a les arques públiques,
però avui vénen aquí a demanar mitjançant aquesta proposició
no de llei que el Govern s’autoobligui mitjançant una norma,
per tal que tots els directors, tots els gerents, tots els assessors,
tots els consellers es desplacin a les diferents illes quan tenguin
una petició. És clar, ens sembla que no està ben plantejat això.
No és possible mobilitzar... perquè es passaria, el Govern,
viatjant contínuament. 

Per tant, crec que entenem efectivament aquesta petició que
fan, entenem aquesta preocupació que tenen, més vostè que és
de Menorca i que per tant, coneix molt bé quina és aquesta
realitat, però sí que creim que no ha filat prim en el moment de
fer aquesta proposta d’acord d’aquesta proposició no de llei,
perquè insistesc que tal i com està plantejada es podria donar
una situació... que sobrepassàs les possibilitats del Govern de
les Illes Balears.

Per tant, insistim que és necessari lluitar per aquest equilibri
territorial. És necessari per tant aplicar polítiques de proximitat.
És necessari probablement que els membres del Govern tenguin
en compte aquestes peticions i tal vegada hauran de programar,
tant consellers com directors generals, en funció de les peticions
o les demandes més viatges per tal de donar suport a aquestes
demandes de les distintes entitats, associacions de les diferents
illes, però insistesc que aquesta petició consideram que no és
adient.
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Insistim a millorar els mecanismes existents per poder tenir
contacte directe amb associacions, plataformes i ciutadans, que
també es tengui, tal vegada, més relació entre les distintes
institucions ja existents, les quals han d’establir mecanismes a
les quals es pugui canalitzar, és a dir, no podem veure el Govern
de les Illes Balears i el consell insular com a dues institucions
totalment separades i que no es coordinin, tot el contrari, crec
que s’ha de potenciar que siguin dues institucions
complementàries que vagin de la mar i que en definitiva donin
resposta de manera coordinada a aquestes peticions.

Vull destacar per tant la funció que fa la Delegació del
Govern a l’illa de Formentera que per ser una illa que té aquesta
característica particular, idò s’ha considerat des del Govern de
les Illes Balears que havia de tenir una delegació del Govern per
tenir més proximitat per donar resposta a les seves necessitats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contradiccions.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair al
Partit Socialista el suport a aquesta iniciativa i també, en certa
manera, compartir que hi ha elements en comú entre totes les
forces que tenim representació aquí, al Parlament, aquest
element en comú que compartim és el de que tots els ciutadans
de les Illes i entitats de les Illes han de ser tractades per part del
Govern de les Illes Balears de forma igualitària.

També compartesc que possiblement la fórmula més idònia
no sigui la de reglamentar el comportament de l’Executiu en la
seva relació i presència amb els ciutadans i les entitats de les
illes menors, però la proposta de reglamentar i regular ve quan
un veu que forma part ja de la dinàmica habitual aquesta
situació que exposava abans.

Ja que se’m diu que no és cert, doncs passarem a concretar
un poc més. La directora general de Cultura, el dia que he dit,
es va desplaçar, va partir en el primer vol del matí i se’n va anar
en el darrer vol del vespre. Va tenir dues reunions amb entitats
menorquines: amb la Fundació Menorquina de l’Òpera i amb
una persona, no diré el nom, però de la Fundació (...) de cinema.

Li he demanat lògicament a través del control parlamentari
quines més activitats va dur a terme dins l’agenda particular i no
n’hi ha cap més excepte una altra que després vaig descobrir
que va ser que va poder dinar amb la consellera de Cultura del
Consell Insular de Menorca, això sí pagat pel Consell Insular de
Menorca, que ja està bé.

Això va ser l’agenda pública que se’m va exposar, no va
tenir temps de reunir-se amb tres entitats més que estaven
pendents d’una reunió. No va tenir temps. No va tenir temps o
no va voler i una d’elles, la que he esmentat, la Fundació de
Premsa Local de Menorca, era urgent poder tenir aquesta
entrevista. 

Em diuen, “bé, avui hi ha altres fórmules de tenir relació
amb el Govern, telemàtiques, etc.”, ho apliquen això a
Mallorca? És a dir, vostès diuen a les entitats menorquines
“miri, fem-ho a través d’una fórmula no presencial, aquesta
entrevista”, ho diuen a les entitats mallorquines? No. Vostès ens
volen tractar als menorquins com si fóssim uns ciutadans de
segona i creuen que és un luxe que el Govern s’hagi de
desplaçar per atendre deu entitats que esperen una entrevista.
Això és el que vostès diuen. Una altra vegada veim que aquest
govern és més el govern de Mallorca que el Govern de les Illes
Balears.

Em parla de la possibilitat o del paper que té en aquest cas
la figura del delegat i en concret el delegat de Formentera, però
per altra banda se’m diu també que el Govern ha de tenir una
relació de colAlaboració amb les altres institucions de la
comunitat autònoma, els consells insulars. Doncs, efectivament,
això és el que demanam nosaltres. 

La comunitat autònoma i l’Estatut estableixen que són
institucions de la comunitat autònoma l’Executiu autonòmic
efectivament, però també els executius de cadascuna de les illes,
són els consells insulars institucions de la comunitat autònoma
i la relació del Govern es pot fer a través dels consells insulars,
efectivament, però perquè això sigui així no hi ha d’haver un
delegat enmig, no hi ha d’haver un mediador enmig i vostès el
que han posar és un mediador enmig a Formentera, un mediador
absolutament innecessari que l’únic que fa és rebre una
entrevista i dir “esperi que ho parlaré amb els de Mallorca, a
veure què em diuen, i li respondré”. 

Això és el que farà. Això és el que fan els delegats a
cadascuna de les illes, això és el que fa el delegat territorial
d’Educació quan algú s’adreça a ell i li demana alguna qüestió
relacionada amb educació: “esperi, ho posaré a la llista i d’aquí
a unes setmanes li respondré”, no. Això no pot ser, (...) és el
Govern de les Illes Balears, la relació ha de ser amb el Govern
de les Illes Balears. El que demanam és simplement un tracte
d’igualtat, cosa que efectivament he pogut constatar que
compartim. Doncs ara, crec que valia la pena posar-ho en
pràctica. 

No donar suport a aquesta iniciativa, jo no puc entendre o al
nostre grup no podem entendre altra cosa que és no donar suport
a facilitar l’accés per part dels ciutadans i entitats menorquines
a les institucions de govern de les Illes Balears, de l’Executiu de
les Illes Balears i, demanar a les entitats menorquines que
esperin, que tenguin paciència i que ara no és el moment, però
que, si han d’esperar tres mesos, esperin tres mesos, quan
l’agenda del conseller corresponent, del director corresponent,
de l’alt càrrec en qüestió, doncs, li vagi bé.
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Aquesta no era la forma que esperàvem d’un govern que es
diu de les Illes Balears. No ho esperàvem ara i no ho esperàvem
mai, però ara més que mai ho constatam com una dinàmica
habitual -habitual. No es preocupi, la directora general de
Cultura no és una excepció, és tal vegada un dels casos més
evidents i clamorosos, però no és una excepció.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 242/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 242/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 364/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a inversions estatutàries.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 364/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a inversions estatutàries. Per
tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Nel Martí per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament l’Estatut
d’Autonomia estableix la insularitat com un fet diferencial que
ha de ser tractat de forma específica i diferenciada per tal que
els ciutadans residents a les Illes Balears tenguin les mateixes
oportunitats de benestar i de desenvolupament econòmic i social
que la resta de l’Estat.

Per altra banda, en disposicions addicionals, la sisena,
l’Estatut d’Autonomia estableix que serà una llei de les Corts
Generals la que reguli el règim especial balear que reconegui el
fet diferencial i específic de la insularitat per tal d’ajustar
polítiques públiques de transport, d’infraestructura, de
comunicació, etc., a aquesta circumstància. 

Finalment, la disposició transitòria novena estableix que
l’Estat aportarà els recursos, via inversions directes i via
convenis amb la comunitat autònoma, per tal de compensar els
desequilibris derivats de la insularitat, i que aquestes
aportacions seran vigents, diu l’Estatut, durant set anys, del
2008 al 2014, mentre no s’aprovi el nou règim especial per a les
Illes Balears.

Per tant una primera conclusió d’açò és la necessitat, la
urgència -i per açò també hem presentat una proposta en aquest
sentit- que s’iniciïn les negociacions adients per fer efectiva
l’aprovació d’un nou règim especial per a les Illes Balears abans
del 2014. Però, bé, aquest no és el contingut de la proposició no
de llei, però sí que val la pena fer-hi referència.

Deia, per tant, que l’Estat es comprometia, té l’obligació
d’aportar des del 2008 al 2014 recursos en forma d’inversions
directes o de convenis amb la comunitat autònoma per un valor
no inferior a 2.800 milions d’euros, la qual cosa equival a uns
400 milions d’euros anuals. És cert que durant els anys 2008,
2009, 2010 i 2011 no s’ha arribat a aquests 400 milions d’euros,
i per tant és també lògic que si no s’hi arribat d’alguna forma
aquesta comunitat autònoma demani també, reclami també que
s’hi arribi i que fins i tot es compensi per arribar a aquesta
quantitat. 

D’aquestes inversions estatutàries trobam que, dels convenis
del 2009-2010, molts contemplaven inversions previstes per
també executar durant el 2011, i que s’havien de complir a
través d’una addenda que s’havia de signar abans que acabés
aquest any, el 2011. Açò no ha estat així, aquestes addendes
estan pendents de signar i Balears té pendent, en relació amb
aquestes addendes, més de 115 milions d’euros. Són inversions
importants per a la comunitat autònoma, i em referiré a
inversions concretes de Menorca, fonamentals per superar amb
fortalesa aquesta situació de crisi. Deia que em referiria a alguna
d’aquestes inversions de Menorca i que havien obtingut l’acord,
el consens, no només de les institucions menorquines sinó
també de la població, perquè havien estat aconseguides a través
de processos de participació ciutadana, com són el Centre
d’interpretació de S’Enclusa, les sales multifuncionals de
Ferreries o de Sant Lluís, el Parc Bit a Ciutadella, o el projecte
fibra òptica a Menorca. Bé, idò, deia que aquests projectes que
s’han aconseguit i que estan assegurats en forma de conveni,
contemplaven que l’execució durés també durant el 2011 i que
per tant aquesta execució durant el 2011 es dugués a terme a
través d’una addenda que està pendent de signar. 

Per altra banda les inversions estatutàries corresponents al
2011 estan pendents de definir, de definir i de concretar i de
signar. És per açò que aquest grup parlamentari presenta aquesta
proposició no de llei per instar el Govern del Partit Popular
perquè reclami aquests convenis a l’Estat, perquè signi les
addendes pendents del 2011 i perquè elabori una proposta
d’inversions estatutàries no només per al 2011 sinó també per
al 2012 amb la participació i amb l’acord, lògicament, dels
consells insulars.

Però aquesta proposició no de llei també té un motiu afegit,
i és el de comprovar la confusió intencionada sobre les
inversions estatutàries, que l’únic que ha fet ha estat generar
incertesa i desànim entre aquelles institucions i aquella població
que tenia l’esperança en uns projectes molt concrets. Jo diria
que fins i tot s’ha falsejat i manipulat la informació respecte
d’aquestes inversions estatutàries. Tenim institucions com el
Govern de les Illes Balears o el consell insular que han reiterat
una i mil vegades que en els seus comptes no es troben els
recursos de les inversions que afecten alguns d’aquests projectes
-a Menorca ho hem viscut quasi de forma abusiva en el tema del
Parc Bit o de S’Enclusa- i és fals, absolutament fals; ho és
perquè els convenis clarament qui els hagi llegit podrà veure
que expressen textualment que les aportacions es faran en cada
cas a la signatura del conveni, i els convenis estan signats dins
els anys 2009 i 2010, i ho ratifica, a més, l’informe que el
Govern dia 20 d’octubre del 2011 va enviar al Ministeri
d’Economia, on es reclamaven les aportacions que l’Estat té
pendents a la comunitat autònoma, i hi consta, per exemple,
l’esmentada addenda del Port de Ciutadella, però en cap cas les
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aportacions de S’Enclusa o del Parc Bit. Per tant els recursos hi
són o s’haurien d’haver reclamat.

Per altra banda també creim que és evident que els recursos
-hi són, hi han estat sempre- són recursos finalistes, és a dir, que
si no s’executen s’hauran de retornar. L’única realitat que el
Partit Popular no s’ha esforçat a explicar és que les greus
dificultats de tresoreria generen també dificultats en la gestió
pública, però a tota la gestió pública, tant a projectes derivats
d’inversions estatutàries com a la resta de serveis o inversions
de les institucions, i aquesta manipulació pren sentit quan
algunes veus del Partit Popular a alguns projectes concrets, i em
referesc també al de Ferreries i al d’Alaior, doncs els han
qüestionat, els han posat en dubte i fins i tot els han menyspreat
en un moment determinat de tot aquest procés de debat sobre les
inversions estatutàries. 

Per tant creim necessari reclamar claredat i transparència al
Govern en la gestió d’aquestes inversions, i que s’expliqui als
ciutadans si realment són dificultats en l’execució o si són
dificultats de tresoreria o de contingut d’aquests projectes.
També creim que el Govern -i en açò tindrà tot el suport
d’aquest grup parlamentari- ha de ser reivindicatiu davant
Madrid i no deixar perdre unes inversions que no són una
propina ni una almoina per a aquesta comunitat autònoma, sinó
que són, que formen part dels drets que tenen aquests ciutadans
i que formen part també de la capacitat perquè les seves
institucions puguin oferir benestar i riquesa al conjunt de les
Illes. Per açò demanam que els partits donin suport a aquesta
iniciativa, i que obtengui el suport unànime per tal de ser forts
davant Madrid, i per tant també de ser clars davant la ciutadania.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Marc
Pons per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Són ja més de vuit mesos des
que el Partit Popular va accedir al Govern, vuit mesos en què el
Sr. Bauzá està governant la nostra comunitat autònoma, vuit
mesos en què el fet més característic ha estat el d’augmentar el
refredament de la situació econòmica i, a la vegada, augmentar
el considerable increment, ja, del nombre d’aturats; vuit mesos
d’inactivitat governamental, de falta d’iniciativa política, de
manca de planificació, de nulAla capacitat i voluntat de cercar
acords. Vuit mesos després els ciutadans d’aquesta terra estan
a l’espera encara de veure un president que marqui camí, que
estableixi un pla d’actuació a mig i a llarg termini, que
estableixi un pla de xoc a curt termini. Vuit mesos sense
iniciativa política, sense mesures d’actuació, amb una manca
clara d’acció de govern; únicament un principi: restricció més
retallades que estan provocant una frenada econòmica, i aquesta
frenada econòmica a la vegada ens du a més restricció i més
retallades, un cercle viciós del qual obligatòriament hem de
voler sortir.

La proposta que avui du el PSM-Iniciativa és un element
que entenem que va en la direcció encertada de voler rompre o
de cercar almanco obrir una escletxa dins aquest cercle viciós,
que sabem que per si mateix no ho aconseguirà però que, com
deia abans, va en la direcció de cercar plans d’estímul que
afavoreixin la reactivació econòmica, i és evident que les
inversions estatutàries contribueixen a moure el sector de la
construcció i, per tant, afavoreixen, ajudes a moure-la i a posar-
la en marxa, amb un element a més a més destacable que no
podem perdre en cap moment de vista, i és que les inversions
estatutàries són recursos finalistes de l’Estat, i per tant no
suposen cap despesa per a les arques de la nostra comunitat
autònoma, no suposen cap despesa de recursos per als ciutadans
de la nostra comunitat autònoma. Amb projectes que ja estan
establerts, amb doblers de Madrid ja ingressats a la nostra
comunitat autònoma, i mentrestant i de moment el govern del
Sr. Bauzá els ha paralitzat.

Podríem parlar de més de 200 milions d’euros en inversions
en aquests moments ja tancades amb Madrid i que suposen
projectes redactats que únicament s’haurien de licitar. I, per
cert, que a ningú no se li ocorri dir allò que els diners no hi són,
s’han gastat en altres coses... Jo els diria que és rotundament
fals, i si m’ho permeten els posaré només un exemple; en una
nota de premsa de l’equip de govern del Consell de Menorca
aquest dissabte passat ens explicaven que el Consell de Menorca
incrementarà el seu pressupost en 38 milions d’euros; el
pressupost del Consell de Menorca és de 78, per tant quasi un
50% el Consell de Menorca modificació el seu pressupost i
l’incrementa en quasi un 50%, 38 milions d’euros més. I un se
sorprèn i diu: “Si no han signat cap conveni ni tenen cap ingrés
afegit, com pot ser açò?”, i te n’adones que, efectivament, les
inversions estatutàries del 2010, amb 7 milions d’euros, amb
2,5, amb 2,5 milions d’euros més..., representen només
l’evidència que, aquests diners, hi són, que hi han estat sempre
i que malauradament han passat vuit mesos d’un dur hivern en
què no hi ha hagut cap iniciativa per voler posar en marxa les
infraestructures que aquests doblers permetrien, i per tant
ajudarien a la vegada a moure i ajudar el sector de la
construcció. I allò greu no és el fet que aquests projectes que
s’han trobat tancats estiguin paralitzats, no estam parlant només
d’açò; el que encara consideram que és més greu és el fet que no
s’hagin assegut a dia d’avui amb Madrid i no hagin fet arribar
cap proposta lligada a les noves inversions. 

Estava parlant fins ara d’inversions estatutàries
corresponents a l’any 2010. Del 2011, les corresponents a l’any
2011, el govern autonòmic ni tan sols les ha proposades al
Govern de l’Estat. I estam a l’any 2012, i de les del 2012 ni tan
sols, per suposat, se’ls ha ocorregut. I ni sabem què volen fer
aquests diners, ni quins seran els projectes del 2011-2012 que
voldran impulsar; i no sabem si s’han assegut tan sols amb els
consells o amb els ajuntaments per negociar cap plantejament
de propostes que serien importants a cada una de les Illes. 
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En definitiva, el Govern té entre les seves mans una eina
boníssima per ajudar a moure economia, per ajudar el sector de
la construcció, per ajudar a rompre el cercle viciós de les
restriccions, sense que hagi de costar ni un sol euro als
ciutadans de les Balears. I mentrestant no fan res; la inactivitat
és l’element bàsic d’aquest govern; bé, açò sí, cercar els
culpables de la seva inactivitat o de la seva incapacitat. La culpa
és dels altres, i mentre açò és així, Sr. Jerez, mentrestant
l’economia continua anant a la deriva, sense plantejaments ni
iniciatives que el govern autonòmic estigui disposat a fer.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Miquel Jerez per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc he de reconèixer la vocació amb la qual ha estat
redactada aquesta proposició no de llei, ha estat amb una
vocació eminentment reivindicativa i crec que, evidentment, en
aquest sentit ens hi hem de trobar, ens hi hem de trobar perquè
crec que a l’hora que aquesta comunitat autònoma sigui nodrida
amb les qüestions econòmiques que inevitablement li fan falta,
idò tots hem de pitjar en el mateix...

Però en qualsevol cas, per a la defensa per part del meu grup
d’aquesta proposició no de llei, crec que tots i cada un dels que
som avui en aquesta comissió hauríem de posar-nos en situació
i no perdre mai de vista un entorn, l’entorn en què avui
veritablement ens trobam, una situació econòmica, un entorn
econòmic a nivell de l’Estat i a nivell d’aquesta comunitat
autònoma certament preocupant. El govern que abandona el
Govern de l’Estat deixa un país amb un 8% de dèficit; al govern
actual se li demana des de BrusselAles que compleixi amb un
4,4% de dèficit. Difícil està per complir aquesta premissa si el
govern anterior li deixa un dèficit pràcticament doblat, un país
que té avui damunt la taula 5.300.000 aturats que ha de
gestionar, un país pendent d’aplicar mesures dirigides a
reconduir una situació extremadament complexa i
extremadament complicada a la qual ens hem vist abocats, i
davant de la imminent necessitat d’ajustar economies de manera
que es garanteixin aquells serveis mínims imprescindibles que
tota societat moderna i tota societat evolucionada ha de prestar
sense cap tipus de condicions i, a més, en condicions òptimes i
amb garanties d’una bona prestació d’aquest servei. Parl
d’educació, de sanitat, de justícia, d’aquells serveis mínims
imprescindibles que tota societat evolucionada ha de prestar.

 

Però els antecedents són els que són i tots els hem de tenir
a la memòria. 8%, 8% de dèficit a nivell de l’Estat, i davant
d’un escenari com aquest segur que qualsevol govern, i parl de
qualsevol govern, tendria moltíssimes, moltíssimes dificultats
per moltes coses, entre altres per complir precisament aquells
compromisos que sí que hi són, que estan escrits i que el meu
grup parlamentari defensa, en relació amb les inversions a les
distintes comunitats autònomes i especialment en aquelles
comunitats autònomes que pateixen desequilibris amb relació a
inversions respecte a altres comunitats autònomes, entre elles
Balears. Idò els governs de l’Estat tendrien extremadament
dificultats per complir també amb això, fins i tot els governs
socialistes que han abandonat el govern amb un 8% de dèficit,
fins i tot aquests governs tendrien dificultats. De fet n’han
tengut, de dificultats, qüestió que avui aquí no es reconeix però
que jo sí que he de manifestar. I ho manifest amb la convicció
i lamentant també que tampoc no s’hagi escoltat, des del Govern
de l’Estat en el seu moment, el Sr. Antich, que possiblement
reclamava constantment que es complís la disposició estatutària
transitòria novena d’aquest estatut; tampoc. On són els 333
milions del conveni de carreteres?, on són?; han arribat a les
Illes Balears? No hi són, no hi són!, encara els esperam, Sr.
Pons. 

Per tant, miri, estic convençut de les bondats del primer punt
de la seva proposició no de llei, bé, del PSM, perdó, però jo li
puc dir que el Grup Parlamentari Popular i el Govern de les Illes
Balears seran perseverants en la reivindicació constant dins un
entorn econòmic complex, difícil i veritablement
comprometedor. I no només li dic això, sinó que li assegur que
s’està fent el possible perquè aquestes inversions estatutàries
arribin com més prest millor. No obstant això, no oblidem i crec
que tothom hem de tenir memòria del passat, i del present, i de
la situació econòmica en què ens trobam.

En segon lloc no donarem suport, tampoc, al segon apartat
de la seva proposició no de llei perquè no sabem encara l’Estat
quina inversió té pensada fer a les distintes comunitats
autònomes. El Partit Socialista va deixar el Govern sense
dissenyar ni confeccionar un pressupost que està a l’espera de
ser presentat i a l’espera de ser aprovat. Per tant difícilment, de
forma molt complicada, podrem avui planificar sense tenir
l’aportació; allò important, allò principal, allò transcendental és
conèixer l’aportació que ha de venir a les Illes Balears. Perquè
jo els pregunt: com programarem, com planificarem i com
dissenyarem inversions sense quantia?, de quina quantia hem de
confeccionar i de quina quantia hem de dissenyar els projectes?
No s’han de fer els projectes a cegues, sinó que s’han de fer les
coses amb encert, amb seguretat, sense imprudències i sobretot
sense precipitacions.

I els diré que per a l’any 2008 hi havia un pressupost
destinat a inversions per part de l’Estat de 950 milions a
distribuir entre cinc o sis distintes comunitats autònomes.
Aquesta quantitat ha estat reiteradament bloquejada per part del
Govern de l’Estat, aquesta quantitat ha estat constantment
blindada de cara a les inversions en aquestes distintes
comunitats autònomes, i a més d’això no s’ha presentat cap
projecte per tal que això, que aquesta quantia, sigui
veritablement, sigui veritablement desbloquejada. I és més, els
dic més, no és moment ara mateix de comprometre cap tipus de
despesa maldament continuem sent reivindicatius amb aquelles
quanties que entenem que han de rompre de forma definitiva
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aquest desequilibri que sí que hi és, que existeix, i per això ho
contempla la disposició transitòria novena de l’Estatut amb
relació a la resta de comunitats autònomes.

I amb relació al tercer apartat, al tercer punt, tampoc no els
podem donar suport maldament reconeixem que efectivament
aquests convenis signats estan a l’espera de quanties
econòmiques per tal que es puguin, definitivament, materialitzar
les seves execucions. Però ho argumentaré amb dos apunts, en
primer lloc, vostès saben que la comunitat autònoma fa
pagaments d’acord amb els convenis on s’ha establert que els
pagaments es fan a mesura que es presenten execucions dels
projectes pels quals han estat signats, precisament, aquests
convenis. Per tant, fins que aquestes certificacions o aquestes
execucions d’aquestes inversions no estiguin materialitzades en
els àmbits territorials que corresponguin, evidentment el
pagament per aquestes inversions no es podrà, com dic,
materialitzar. I és cert, diuen que hi ha convenis que
efectivament estableixen el pagament immediat en el moment
de la signatura del conveni. Any 2009, any 2010, ens demanen
que es facin efectives aquelles quanties d’anys anteriors on el
Partit Popular precisament no governava ni a la comunitat
autònoma ni al consell insular, és a dir, ens vénen a demanar
que facem efectiu allò que vostès no varen fer efectiu quan ho
havien d’haver fet efectiu, que era en el moment de la firma del
conveni. Fins aquí podríem arribar. 

En segon lloc, és cert, i vostès m’ho han reconegut, existeix
un problema de tresoreria, arriba el Govern del Partit Popular i
es troba que algú ha passat abans per caixa i l’ha deixat,
efectivament, buida. Per tant, fins que les quanties de tresoreria
no facin possible fer front a aquests convenis amb garanties
difícilment, difícilment podrem assumir totes aquestes
qüestions.

En definitiva, senyors del PSM-Entesa i Més per Menorca,
en base a aquests criteris el Grup Parlamentari Popular rebutjarà
l’esmena presentada maldament es reconegui, efectivament, que
es redacta i es dissenya amb una vocació estrictament
reivindicativa, que l’entenem, que la comprenen, però sí que és
cert que en qualsevol cas tots hem de tenir memòria i hem de
saber en quina situació hem quedat, ens han deixat i quina
situació queda encara per recuperar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contradiccions, Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Vull agrair de nou el suport del Partit
Socialista a aquesta proposta que, sense cap dubte, és una
proposta en positiu i de suport al Govern. A mi em sorprèn
l’actitud del Partit Popular quan és una proposta clarament de
suport al Govern per ser forts davant Madrid i davant els
ciutadans. Tots som conscients de les dificultats econòmiques
que patim actualment, som conscients que sense cap dubte ha de
ser la prioritat del Govern, però també és cert que per sortir
enfortits d’aquesta crisi hem d’apostar pel futur i apostar pel
futur vol dir apostar també per alguns projectes ben triats, ben
seleccionats i que, efectivament, són una aposta per la indústria,

pel turisme, per la tecnologia, per l’educació, per allò que és
realment el futur de la nostra comunitat autònoma. Però
constantment l’argument és la crisi i se’ns explica que la crisi
general justifica certes coses, però un, des d’aquesta banda, el
que entén és que la crisi general serveix per justificar una doble
crisi en alguns àmbits i especialment, també, en algunes illes. 

Les inversions estatutàries, ho he dit abans, no són una
propina ni una almoina que hem de reclamar al Govern de
l’Estat, són justícia, són a l’Estatut d’Autonomia, contemplades
allà, detallades allà. Per tant, no cal esperar la decisió del
Govern de l’Estat, cal complir la llei, una llei orgànica, cal
definir els paràmetres, però cal complir la llei. No és el moment
d’iniciar la tasca de preveure quines són les inversions
necessàries, no per al 2011, sinó també per al 2012
independentment de l’aprovació dels pressuposts generals de
l’Estat? A mi em sembla que no és de cap de les maneres
justificable. La feina de saber què pensen els municipis, què
pensen els consells insulars, quina és la seva visió i quines són
les seves prioritats hauria de ser una feina enllestida. 

Constantment se’ns retreu que aquests recursos dels quals
parlam, d’inversions estatutàries, no han arribat, algunes
vegades se’ns ha dit, d’altres que no els trobam, d’altres que no
hi són o d’altres que se’ls han gastat, i juguen amb els diferents
instruments de la hisenda pública per confondre a la ciutadania
entre el que és un pressupost i el que és la liquiditat i per enmig
la caixa única d’una administració. És clar, així és difícil que el
ciutadà ho entengui. Però vostès sí que saben perfectament que
els convenis estan signats i vostès saben perfectament allò que
està pressupostat. Una altra cosa és que la falta de liquiditat no
permeti executar amb un ritme o amb una determinada velocitat
un projecte. Però vostès no diuen això, vostès no expliquen els
problemes de liquiditat, vostès diuen que els doblers no hi són.
Miri, els doblers que el Govern va reclamar a Madrid són
aquests, la resta hi són, la resta hi són, i d’aquesta resta que hi
ha vostès han dit que no, que no els trobaven. 

Com bé s’ha explicat les mentides després es posen i es
constaten. El Consell Insular de Menorca ha hagut d’actualitzar
el seu pressupost amb un increment de 38 milions incorporant
inversions estatutàries que s’havien perdut, que no existien. Jo
crec que seria l’hora de posar les cartes damunt la taula i de dir
allò que havia promès aquest govern, claredat, transparència, les
xifres damunt la taula, explicar a la ciutadania quin és realment
el problema, quin és realment el problema d’aquesta comunitat
autònoma, és de manca de compromisos?, és de falta de
liquiditat?, és de manca de voluntat?, quin és el problema? 

No puc entendre que no es doni suport a aquesta iniciativa
quan aquesta iniciativa l’únic que pretenia era enfortir el Govern
i aclarir la situació a la ciutadania. Una altra vegada la
ciutadania es quedarà amb què no reivindicam a Madrid allò
que és nostre, no que demanam, que és nostre ja perquè forma
part dels compromisos d’una llei orgànica que l’únic que hem
de fer és complir-la.

Moltes gràcies.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 14 / 7 de març del 2012 201

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 364/12. 

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció. 

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 364/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 461/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a descentralització i cogestió
aeroportuària.

Per acabar, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 461/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, a favor de la descentralització i la
cogestió aeroportuària. S’ha presentat una esmena a la
proposició no de llei per part del Grup Parlamentari Popular,
amb RGE núm. 1464/12.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Nel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. El Govern de l’Estat a través de la ministra
de Foment, Ana Pastor, va anunciar la paralització de la
implantació del model aeroportuari impulsat per l’anterior
executiu espanyol i ha apostat, segons les seves paraules, per
recuperar el plantejament d’un model de gestió centralitzat i
amb la participació de capital privat AENA. Vet aquí la
importància que el Parlament de les Illes tengui, reafirmi un
pronunciament clar i unànime en una qüestió tan vital o de vital
importància per a la societat, l’economia i el turisme de les Illes
Balears. 

Efectivament, els nostres aeroports són clau per a la
mobilitat i per a l’economia de les Illes, no és estrany, idò, que
el Parlament de les Illes s’hagi manifestat en repetides ocasions
amb unanimitat advocant per un model de gestió públic i amb
la participació de les administracions autonòmiques front d’una
gestió privatitzada que prioritzés la rendibilitat immediata
davant les necessitats de mobilitat i de foment de l’economia de
les Illes Balears. Així doncs, aquest parlament, però també la
societat civil, l’empresariat i fins i tot les companyies aèries
s’han pronunciat a favor d’un model aeroportuari de cogestió
caracteritzat per ser descentralitzat, de gestió individualitzada
de cada aeroport, al servei de la societat, de l’economia, de
l’activitat turística balear; descentralitzat -dèiem- participat
també per la societat civil i les institucions de govern de les Illes
Balears. I, en tercer lloc, públic, perquè els interessos privats no
distorsionin la funció social d’un servei bàsic i essencial del
país. És fonamental que la gestió sigui pública.

Així ho va defensar l’anterior govern autonòmic que va
exigir, el desembre del 2010, davant l’entrada de capital privat
a les noves societats estatals que havien d’assumir la gestió dels
aeroports, que duia, que du el terme AENA. És l’anterior model
aeroportuari defensat pel llavors ministre José Blanco. El
Govern de les Illes deia, exigia un estatuts de singularitat basat
en dues qüestions fonamentals, la insularitat, que
constitucionalment i estatutàriament ha de ser compensada, i la
preeminència del turisme; dues qüestions que converteixen els
nostres tres aeroports en infraestructures i serveis estratègics per
a l’economia i la societat illenques.

Només dues dades per posar de relleu aquesta importància
estratègica, el 80% del producte interior brut de les Illes Balears
està generat pel sector serveis, del qual el turisme aporta més
del 50%. El 98% dels visitants de les Illes Balears accedeixen
a l’arxipèlag per via aèria. Som un país absolutament dependent
del transport aeri i per això la gestió aeroportuària és bàsica,
fonamental per conformar un model turístic competitiu i
respectuós amb el nostre paisatge. Un model -com deia-
descentralitzat, participat i públic de cogestió aeroportuària,
com l’hem anomenat, permet un control sobre les taxes que fins
ara recapta AENA, permet potenciar les connexions amb els
principals països que tenen les nostres illes com a destinació
turística i de concretar noves vies de mercat, permet també
adequar la principal via d’entrada de població en el model
territorial i econòmic de cada illa. 

Val a dir, només perquè en quedi constància, que la cogestió
aeroportuària no és el model d’aquest grup parlamentari, que
ningú no s’estranyi, el nostre grup parlamentari i el PSM-Més
per Menorca ha apostat i aposta per la gestió pròpia i directa
dels aeroports de les Illes per part de la comunitat autònoma,
com es fa, per cert, arreu d’Europa, arreu d’Europa cada
aeroport és gestionat individualment per municipis, per regions,
per comunitats autònomes, per landers, per allò que li vulguin
especificar. Aquest és el nostre model, la cogestió no és el
nostre horitzó, però és l’horitzó de consens entre les formacions
que ahir i avui han obtingut representació parlamentària i és, per
tant, el model que defensam aquí i on hagi hagut de fer falta.
Tant és així que hem defensat la cogestió fins i tot a Madrid, en
el Senat a instàncies del senador autonòmic, Pere Sampol, i que,
precisament, s’ha aprovat. Tot i açò, avui, encara, des de
Madrid, encara que ahir fos el PSOE i avui fos el Partit Popular
i abans d’ahir fos el Partit Popular no han assumit el
plantejament aeroportuari balear. Vet aquí idò que la nostra
feina avui, encara, ha de persistir i haurà de ser, segurament,
persistent. 

El model aeroportuari d’AENA, creat el 1991, ja no respon
a cap model ni d’eficàcia ni d’eficiència ni a la capacitat ni a la
voluntat de donar resposta a les necessitats de cada territori als
serveis que presta cada aeroport. 
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Per tot això, el nostre grup parlamentari presenta a
consideració de la comissió els següents acords, per una banda,
instar el Govern de l’Estat a consensuar amb el Govern de les
Illes Balears un model de gestió aeroportuari que prioritzi les
necessitats de servei públic per sobre dels interessos d’empreses
privades i alhora permeti tenir una estratègia aeroportuària
plenament descentralitzada. I també, instar el Govern de l’Estat
a crear societats individuals per als aeroports de les Illes Balears
per tal que la comunitat autònoma, Govern balear i consells
insulars puguin decidir les fórmules de gestió més adients a les
necessitats de la societat i de l’economia balear.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per defensar l’esmena RGE núm. 1464/12
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Veramendi, per un temps
de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Antes que nada o entrar en el fondo,
quisiera hacer una serie de breves comentarios no previos, es un
continuo gasto, ya le he recordado los cerca de 900 millones de
euros en aeropuertos fantasmas o la deuda que hemos conocido,
la hemos conocido ahora, de AENA que nos ha dejado en
14.942 millones de euros. Además, habla del intento, parado,
mire, el actual gobierno paró una privatización pura y dura de
la gestión aeroportuaria de las torres de control, y usted en la
PNL dice que hemos abandonado el anterior modelo, pero en
cambio invoca un modelo de que no entre capital privado. A mí
me cuesta esta claridad, me viene difícil. Le recuerdo que la
privatización socialista que se ha parado, o el intento, se paró
por la devaluación del ente público de AENA y el objeto que
tiene la actual ministra es poner en valor este ente público
mediante un plan estratégico y un plan de negocio.

Bueno, lo que es mención aparte es el punto segundo de su
proposición no de ley donde, sorprendentemente y
expresamente, excluye a los ayuntamientos y a las cámaras de
comerció de la gestión aeroportuaria, los excluye, porque dice,
habla expresamente, de que serán gestionados por el Govern y
los consells. Usted, de un plumazo, no da la posibilidad de
participar a los ayuntamientos ni a las cámaras de comercio en
la gestión aeroportuaria. Esto es lo que se desprende de su texto.
Yo creo que sus compañeros regidores del PSM de Palma
estarán, vamos, encantados con esta PNL, estarán contentísimos
porque evidentemente en el ayuntamiento piden una cosa,
supongo que en Menorca igual, y en el Parlamento, otra. Usted,
Sr. Martí, se ha dejado a los ayuntamientos y a las cámaras de
comercio. Expresamente habla de Govern y de consells
insulares.

Vamos al fondo del asunto que creo que es más importante
que esta forma. El Sr. Delgado, el conseller Delgado, presentó
a la ministra de Fomento, el pasado 24 de enero, una serie de
propuestas que se basaban en nuestra situación insular
acompañado, como bien ha explicado, del predominio turístico
de nuestra economía hacen que tengamos que tener un estatuto
singular para nuestros aeropuertos. Usted también ha recordado
un 80% de nuestro PIB lo genera el sector servicio en el que el
turismo, directa o indirectamente, aporta cerca del 50% de

nuestro PIB. Esta insularidad o pluriinsularidad hace que los
puertos y especialmente los aeropuertos, como se ha recordado
muchas veces en nuestras islas, sean de importancia estratégica
al ser nuestras únicas vías de comunicación tanto de pasajeros
como de mercaderías. Incluso, la doble y la triple insularidad
determina desventajas, sobrecoste económico, problemas de
conectividad y problemas respecto a la cohesión territorial.

Como bien invocó el conseller Delgado el Libro blanco
europeo del transporte recuerda la obligación de que las
políticas de transporte contribuyan a la cohesión económica  y
social de las regiones europeas y asuman un carácter específico,
entre otros, de las regiones insulares con medidas destinadas a
paliar estas desventajas, como en el caso de nuestro
archipiélago. Además, el Tratado de Amsterdam exige que la
liberalización del transporte aéreo vaya acompañado de
garantías de inversiones, subvenciones y mantenimientos de los
servicios de las regiones insulares y periféricas, como es el caso
de la nuestra. Es por ello que desde el Govern se le da una
importancia singular a la gestión aeroportuaria en consonancia
con los objetivos del modelo turístico, además, por supuesto, de
satisfacer las necesidades de conectividad de nuestros
residentes. Por ello, las administraciones propias de las Islas -
repito-, las administraciones propias de las Islas, todas, han de
tener un papel relevante en la fijación de estrategias y planes en
nuestro aeropuerto.

En cuanto a la importancia estratégica de los aeropuertos y
su modelo de gestión siempre ha habido en nuestra comunidad,
como usted ha recordado, un amplio consenso institucional,
político y social ya que es un problema común para todos.
Desde el Govern se defiende la titularidad pública de sus
principales aeropuertos -titularidad pública- por ser
infraestructuras estratégicas para los intereses de nuestra
comunidad y garantía del servicio público en determinados
aeropuertos del transporte aéreo en las Islas. También el Govern
defiende esa descentralización, que usted dice que no existe, del
sistema de gestión aeroportuaria para desarrolla estrategias más
adecuadas a la realidad insular además de la máxima presencia
y participación de las instituciones propias de las Islas en los
órganos decisorios de la gestión aeroportuaria, pero no se
renuncia al rendimiento económico de intereses del sector
privado o de los diferentes agentes socioeconómicos. 

Desde el Govern se ha manifestado reiteradamente que hay
una fórmula en el ámbito portuario que está funcionando, que es
la Autoridad Portuaria, dependiente del Ministerio de Fomento,
y la fórmula que se ha propuesto al ministerio es idéntica, o
análoga, crear una autoridad aeroportuaria de las Islas Baleares,
donde estarían nuestros aeropuertos, personalidad jurídica y
patrimonio propio, independiente del Estado, con plena
capacidad de obrar, estando agrupada en el órgano supra-
autonómico dependiente del Ministerio de Fomento,
Aeropuertos Españoles, SA.
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Esta fórmula permitiría la participación de todas nuestra
instituciones en las decisiones de gestión, en política de tasas
propias que tuvieran en cuenta nuestra realidad, implicación de
nuestras instituciones y de los agentes económicos la toma de
decisión, que cada aeropuerto sea una pequeña sociedad filial,
formando parte de una gran autoridad aeroportuária balear.

Pero para que vea, Sr. Martí, lo sorprendente o lo que he
querido manifestar de sorpresa en sus declaraciones de modelo
centralizado. La propia ministra Pastor, en la sesión de control
del Senado recientemente, el 21 de febrero, anunció que tiene
inminente un real decreto para la declaración de lo que
llamaremos o se llamarán comités de coordinación
aeroportuarios, un paso más en la descentralización entre el
Estado y las comunidades autónomas, buscando reforzar la
participación de las instituciones territoriales en el modelo de
gestión de AENA. Por eso, Sr. Martí, no entiendo -y se lo
vuelvo a manifestar- ese modelo centralizado que ha querido
establecer de la gestión del ministerio o de los aeropuertos. Es
todo lo contrario.

Por último decirle que desde el Grupo Parlamentario
Popular hemos presentado esta enmienda de modificación, yo
creo que es bastante más realista, más participativa de nuestras
instituciones, todas, abierta a la participación de ayuntamientos
o cámaras de comercio. Y que recoge creo que mejor los
intereses de nuestra comunidad autónoma.

Por todo ello le pedimos que acepte los dos puntos
sustitutivos, que voten a favor y que nuevamente salga un
acuerdo plenario unánime de esta cámara y esta comisión pueda
transmitir al ministerio que vamos juntos en los problemas que
afectan a Baleares, ya que es una materia sumamente
estratégica. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Torn de fixació de posició per part dels
grups que no han presentat esmenes. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Pilar
Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El meu grup donarà suport a aquesta proposició no de llei
presentada pel Grup PSM-Iniciativaverds i Més per Menorca,
donat que bàsicament estam d’acord amb els arguments que
aquí s’han exposat, com també amb els continguts. Si bé
probablement si el meu grup hagués redactat la proposició
tendria altres matisos, però allò que és important, el tema de la
cogestió aeroportuària estam bàsicament d’acord amb aquesta
proposta.

Em sorprèn o jo som molt ingènua, però pensava que
aquesta proposició podria tenir la unanimitat de tots els grups,
perquè hem tengut altres debats, no només aquí en el Parlament,
a altres institucions, on tots els grups polítics feien menció i
donaven suport a la cogestió aeroportuària a les nostres illes. El
Sr. Martí ha fet menció en el debat que hi va haver en el Senat,
on precisament el Grup Popular va donar suport a la moció
presentada pel PSM, en aquell cas el PSOE havia presentat una
esmena que no es va aprovar. Per tant, d’una manera o d’una

altra tots els grups, fins i tot m’atreviria a dir que expresidents
d’aquesta comunitat, vull recordar que fa dues legislatures,
l’expresident Matas, abans de tenir la reforma de l’Estatut
d’Autonomia de l’any 2007, ja va plantejar la cogestió
aeroportuària, dient que es recolliria a més en el propi Estatut
d’Autonomia de l’any 2007, tal i com va succeir i es va pactar
per part de tots els grups polítics.

Posteriorment també, i aquí s’hi ha fet menció, concretament
l’any 2010, el president Antich va ser molt reivindicatiu
precisament amb el Govern Zapatero quant a la cogestió
aeroportuària. I sí que hi va haver un canvi de postura, que el
mateix president Rodríguez Zapatero i el ministre Blanco hi
varen fer menció expressa quan en un Consell de Ministres es
va aprovar la participació dels aeroports de Catalunya i Madrid,
els dos que tenen més moviment de passatgers, el tercer -ho vull
recordar- és l’Aeroport de Son Sant Joan, aquí, a Mallorca i això
va fer que s’ampliés la possibilitat d’aquesta cogestió no només
en els aeroports de Barcelona i Madrid concretament, sinó que
s’obria una porta a la cogestió en principi amb l’Aeroport de
Son Sant Joan, va dir expressament l’expresident Zapatero, en
una primera fase hi podria entrar, en aquesta cogestió
aeroportuària, l’aeroport de Mallorca, però posteriorment es
podria obrir també a la resta d’illes. 

Vull recordar també que aquest trànsit de passatgers a
Mallorca és el tercer en importància de l’Estat espanyol, en el
conjunt de les illes no fa falta reiterar la importància i imperiosa
necessitat que té el tema de la connectivitat, on un altre aeroport
de les illes, el d’Eivissa, també molt rendible, probablement no
tant el de Menorca, però no només estam parlant de rendibilitat
econòmica, sinó de rendibilitat social. La majoria, no només del
trànsit de passatgers, sinó també de mercaderies passa pels
nostres aeroports. M’ha sorprès aquí sentir expressions
d’aeroports fantasmes d’altres gestions d’altres governs, no sé
si es referien a Castelló, on hi ha un aeroport sense avions, o a
Ciudad Real, no sé a què es referien, però bé, supòs que el Sr.
Martí que és qui ha presentat la proposició no de llei en podrà
informar molt millor.

Reiteram el nostre suport a aquesta proposició no de llei,
perquè ja a l’anterior legislatura, governant el Partit Socialista
en aquesta comunitat, es va reivindicar al Govern central
aquesta cogestió i es va començar a fer feina, efectivament, en
un model descentralitzat front del model centralitzat que tenim
ara. Que no és que l’hagi creat ara el Partit Popular, tampoc no
hem de ser tant susceptibles, aquest model centralitzat ve de fa
molts d’anys amb governs de tots els colors, però el que sí és
cert és que la passada legislatura ja es va iniciar un procés que
plantejava un nou model. Per suposat que ara s’aprovi que hi
hagi un comitè de coordinació és una mostra més de la manca
de voluntat del Govern central de parlar obertament de la
cogestió aeroportuària a les nostres illes.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara a la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar?

Per fixar la posició i assenyalar si accepta l’esmena té la
paraula en nom del grup proposant el Sr. Martí per cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Vull recordar que les Illes Balears sempre
han estat pioneres a reivindicar la cogestió dels nostres
aeroports, tant des de la Cambra de Comerç com des de totes les
entitats econòmiques i socials i des de les institucions de les
Illes Balears s’ha fet durant molts d’anys moltíssima feina.
S’han fet anàlisis, s’han fet estudis, s’han mirat els avantatges
i desavantatges del sistema de cogestió aeroportuària. Hem
arribat a unes conclusions unànimes i comunes entorn la
cogestió aeroportuària, del model que es volia per a les Illes
Balears, que era bàsicament una independència per a cada
aeroport de les Illes Balears, el d’Eivissa, el de Menorca i el de
Palma, la participació de les administracions implicades, que el
model, en tot cas, hauria de ser un model públic de gestió, que
hauria d’incloure la participació dels sectors econòmics i
socials, que havia de separar entre la navegació aèria,
competència de l’Estat i la gestió pròpiament. Paraules textuals
de la Sra. Cabrer, 24 de setembre de 2008. Gestió pública,
gestió pública, cogestió.

Aquest és l’acord que efectivament es va aprovar en el seu
moment i que també posteriorment el 2010, els grups
parlamentaris Socialista, BLOC per Mallorca, PSM-Verds i
Mixt presentaven sobre l’apujada de taxes i cogestió
aeroportuària i s’aprovava per unanimitat. És també l’acord que
el 2011 presentava el PSM-Verds i s’aprovava per unanimitat.
No es tractava de rompre la unanimitat, com vostès volen fer
ara, el Partit Popular, sinó confrontar una unanimitat amb unes
declaracions i un posicionament del Ministeri de Foment, que
parla, no em demani explicacions a mi, li ho demani a la Sra.
Ana Pastor, què vol dir amb un model centralitzat, perquè
aquestes són paraules textuals seves.

És com a mínim sorprenent que el Partit Popular avui no
doni suport a aquesta iniciativa, que jo només la puc entendre
com la voluntat de desnaturalitzar un consens, de rompre un
consens que sí havíem assumit, havíem defensat i havíem
proposat de forma conjunta el 2008, el 2010 i el 2011, eliminant
referències a servei públic i a gestió pública i substituint la
cogestió per succedanis com aquest de l’autoritat aeroportuària
de les Illes Balears i que posa en evidència les renúncies del
Partit Popular en gestió aeroportuària, perquè si parlam
d’autoritat aeroportuària, agafam al similitud, com s’ha fet
referència, a l’Autoritat Portuària que el Partit Popular tant ha
criticat, que no deixa ben representats els interessos de les illes
ni dels municipis i que gestiona tan ineficaçment els seus
serveis, ho tenim ben malament, ho tenim ben difícil.

El Partit Popular parla que no es fa esment a la representació
dels municipis. Ja m’hagués agradat que les seves esmenes
haguessin estat de reafirmar el consens i haguessin estat en
positiu d’afegir les institucions locals, els municipis dins aquest
organisme de cogestió. Doncs no, a les esmenes que vostès
presenten no. Ja m’hagués agradat que ho haguessin posat de
forma clara i que hagués estat una contribució al consens. En
qualsevol cas aquesta no era la intenció i vostè ho sap prou bé.
Nosaltres reiteram el consens que sí havíem assolit el 2008. En
aquest sentit jo li diré, fent abús de les paraules, que som
"cabrerista", som partidari del posicionament de la Sra. Cabrer
el 2008 i no ho som de la Sra. Pastor avui. Ho som d’aquell
Partit Popular per aquell consens del 2008, del 2010 i del 2011
i no ho som de la ruptura del consens que fa efectiva avui
explícitament en aquesta cambra el Partit Popular. Romp un
consens bàsic i fonamental, una altra vegada, en un tema
essencial per a les Illes Balears, per ser forts davant Madrid.

Aquesta és la intenció i l’única voluntat que un pot entendre
d’aquestes esmenes, que lògicament no aporten res i rompen,
eliminen tots els paràmetres de cogestió, de gestió pública i de
voluntat de ser realment reivindicatius davant Madrid i de
participar activament en la gestió aeroportuària.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència entén que aquestes esmenes no són
acceptades.

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
461/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 461/12.

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