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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui. I en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sr. Presidente, Jaime Fernández sustituye a Pedro Palau.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president, Damià Borràs substitueix Marc Pons.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Xico Tarrés.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. 

L’ordre del dia consisteix en el debat de les proposicions no
de llei RGE núm. 1935/11, 1227/12 i 1452/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1935/11, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a pacte de l'euro i mesures
institucionals per a una democràcia de qualitat.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 1935/11 del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a pacte de l’euro i mesures institucionals per
una democràcia de qualitat, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel
Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats, bon dia. A finals de març de 2011, els caps d’estat o de
govern de la zona euro varen subscriure un acord en el qual
deien que tractaven de fer front a la crisi i al problema del deute
que s’havia generat a Europa. En virtut d’açò, varen establir una
sèrie d’obligacions comunes i el compromís que els diferents
governs aplicarien mesures econòmiques oportunes per fer-les
efectives. 

Són mesures i compromisos sobre la moderació salarial, la
contenció de la despesa, l’augment dels imposts indirectes que
graven les rendes de tots els ciutadans, indistintament de quin
sigui el seu volum, revisió del nivell de centralització del procés
de negociació colAlectiva, privatització d’empreses i serveis
públics, etc. En definitiva, tot allò que el govern Bauzá i que el
govern Rajoy han aplicat i apliquen cada dia per aconseguir el
primer objectiu polític que avui no és social, sinó que és
econòmic i financer. Ahir mateix, el ministre Montoro ho
definia molt clar en la presentació del pressupost general de
l’Estat, “l’objectiu n'és un: el dèficit, el dèficit i el dèficit”.

La proposició que avui presentam i debatem va entrar el
juliol del 2011, ha passat molt de temps de llavors ençà. Eren
els moments àlgids d’un moviment, el 15-M, on es demanava
més democràcia front els mercats, front dels continguts del
pacte de l’euro. En aquests mesos, a part del que diu la
proposició, la deriva ha empitjorat. Pocs mesos després es
pactava una modificació de la Constitució de 1978 per introduir
l’anomenada regla d’or, supeditant els drets socials i les
polítiques públiques al compliment dels objectius de dèficit.
Una reforma que després del consens constitucional de la
transició, no va ser consultada al poble, a pesar de la seva
magnitud. 

Les decisions del Govern i molt més d’ençà de la majoria
absoluta del Partit Popular, després de les eleccions
autonòmiques i municipals i generals, no han fet sinó empitjorar
aquesta situació. Cada vegada es governa més en benefici dels
mercats, que no de les persones i a esquenes de la ciutadania. El
Partit Popular es va presentar a les eleccions amb unes promeses
que avui diu que no pot complir: apujada d’imposts com l’IRPF,
amnisties fiscals als que ja han tret profit dels seus recursos
instalAlats a altres estats, apujada de llum, benzina, gas, ...

En aquesta proposició no de llei, el que es diu és molt clar
i senzill, per molt dures que siguin les decisions a prendre, però
sobretot si són tan dures i tan importants, s’ha de comptar amb
la gent, no basta amb la manifestació silenciosa de les urnes,
s’ha de comptar amb la ciutadania, cal estar més a prop de la
gent, dels ciutadans. I aquesta cambra també ha de fer un esforç
per ser més propera, més sensible a les demandes de la
ciutadania.

El conjunt de mesures que es proposen -que són nou- en
aquesta proposició no de llei tenen com a fil conductor aquesta
idea de proximitat i de respondre a la sensibilitat i a les
demandes de la ciutadania. Les esmentaré molt breument perquè
són moltes, però de forma breu les pens detallar.

La primera fa referència que el Parlament expressi el seu
respecte i el seu compromís a les reivindicacions d’aquells
ciutadans que reivindicaven, s’expressaven i reclamaven major
participació ciutadana entorn a allò que s’ha conegut com el 15-
M, a través d’eines que el Parlament ja té, per tant es tracta de
dinamitzar-les, o bé de posar-ne d’altres en funcionament per tal
que sigui més proper a la ciutadania.

En segon lloc, també es proposa que el Parlament es
comprometi a reforçar les mesures de transparència i publicació
dels béns, rendes i activitats dels diputats, perquè ningú mai no
pugui sospitar que la política serveix per enriquir-se, la política
més que mai avui ha de ser un servei, una disposició a la
ciutadania.

En tercer lloc, es proposa que s’insti el Govern de l’Estat a
reconsiderar el contingut que abans esmentava del pacte de
l’euro. Cal eixugar el deute i reduir el dèficit, sense cap dubte,
però no a costa de tot, de qualsevol cosa. Front del “dèficit,
dèficit i dèficit” que esmentava abans, nosaltres proposam
“persones, persones i dèficit”.
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També es proposa instar el Govern de l’Estat a donar suport
a mesures que ja estan en debat, no només a l’Estat espanyol,
sinó també arreu d’Europa, com és el d’establir una taxa sobre
les transaccions financeres internacionals i la supressió dels
paradisos fiscals. 

A la proposta número cinc, s’insta els governs de les Illes
Balears i de l’Estat a lluitar contra el frau fiscal i la corrupció
mitjançant mesures efectives, tant d’ordre fiscal, administratiu,
com penal. Una proposta que per cert fa poques setmanes en
aquesta mateixa comissió ja es va aprovar, però lògicament
aquesta PNL és anterior i per tant, no ho podia tenir en compte.
En qualsevol cas, recull ja un acord d’aquesta comissió.

El punt sisè insta també el Govern de l’Estat a modificar la
normativa vigent per permetre la dació en pagament del primer
habitatge i de deutors de bona fe, cancelAlant el total del deute
hipotecari en entregar l’immoble. És un tema també debatut en
aquesta comissió i en aquest parlament, debatut però no resolt,
en aquesta proposta es demana a l’Estat que vagi més enllà de
les decisions en pagament voluntàries, més enllà dels codis ètics
dirigits als bancs i caixes, per tal que voluntàriament en certes
circumstàncies pugui decidir la dació en pagament en aquests
casos. Com dic, es vol anar més enllà, es vol demanar la
regulació perquè aquelles famílies que es troben en una situació
absolutament inesperada i imprevista no quedin absolutament
desprotegides i quedin en el carrer.

El punt número set proposa que el Govern de l’Estat
contempli una cosa que a molts països i estats d’Europa i
d’altres continents ja s’aplica i és el de les consultes populars i
els referèndums, per tal que la ciutadania digui la seva opinió,
expressi la seva opinió en qüestions que són d’importància
primera, com pot ser per exemple l’ampliació de l’edat de
jubilació als 67 anys, però lògicament la proposta és genèrica en
el sentit d’afavorir la participació de la ciutadania, a través
també de les consultes i dels referèndums. Una mesura que tots
els partits en un moment o l’altre, en una institució o en una
altra, hem defensat, però que de forma general moltes vegades
ens costa afrontar de forma decidida.

I els darrers punts, els 8 i 9, tenen a veure amb el sistema
electoral. El primer, el vuitè, es refereix a evitar que persones
imputades no puguin ser candidates. I el número 9 es refereix a
la Llei electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
en el sentit que a l’hora de fer la retribució d’escons, es tenguin
en compte aquelles candidatures que hagin obtingut el 3% dels
vots i no el 5% dels vots vàlids emesos a la circumscripció. Una
mesura que lògicament és una aposta per la representativitat en
la representació, en aquest cas del Parlament o de les
institucions de la comunitat autònoma, front de mesures que
augmenten o afavoreixen la governabilitat a partir de reduir la
presència dels grups minoritaris.

Aquestes són les propostes, ja dic que són unes propostes
que neixen en un context determinat, el pacte de l’euro i el 15-
M, però que avui continuen vigents. I la demanda que fa aquesta
proposició no de llei és aquesta voluntat que les institucions
siguin més properes als ciutadans, més transparents, més
sensibles a allò que el ciutadà cada dia viu en el carrer i pateix
en l’àmbit més privat. Crec que és la nostra responsabilitat fer
que les institucions siguin creïbles i siguin sensibles a la
ciutadania.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions de major a
menor, tret del grup al que pertany el president del Govern, el
qual intervindrà en darrer lloc, segons l’article 80 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Joan
Boned, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, vagi per endavant que el Grup
Socialista està bàsicament d’acord amb la proposició no de llei
presentada pel PSM-Entesa i Més per Menorca, en algunes
consideracions que al llarg de la intervenció també farem.

Hem de dir que allò que se denomina pacte de l’euro, tenint
en compte l’especial situació de crisi econòmica que es viu no
només a l’Estat espanyol, sinó en el si de la Unió Europea en
general, fa necessari que algunes qüestions tenguin una
consideració i un caire no tan sols purament estatal, sinó que
hem d’anar més enllà perquè d’alguna manera suposen la
implicació de la resta de països de la Unió Europea. I és per
això que en el seu moment quan es va parlar del pacte de l’euro,
suposava que aquells països que estan dins la zona euro, havien
d’apostar via aquest pacte per fer més Europa i parlar més del
conjunt dels països que conformen aquest pacte, aquesta zona
euro, que de cada un d’ells aïlladament. En el seu moment ja es
va aconseguir en l’aprovació de l’euro una unió monetària i allò
que es pretén i s’hauria de cercar és que aquesta també passi a
ser una unió econòmica, cosa que encara la tenim pendent i ho
podem comprovar en aquests moments.

A causa de la situació de crisi econòmica, es fa necessari
que des de la Unió Europea es plantegi una normativa bàsica a
tenir en compte i uns compromisos necessaris previs a l’hora
d’obtenció de qualsevol tipus d’ajuda per donar suport a
dificultats econòmiques que alguns dels estats membres puguin
tenir. I això és el que d’alguna manera hauria de ser la base
d’aquest pacte de l’euro, un pacte que en principi hauria de tenir
com a objectius bàsics, la creació d’ocupació, ja que les xifres
d’atur són un greu problema en aquests moments; un altre
objectiu hauria de ser l’estabilitat del sistema financer, i també,
per què no?, l’austeritat en els comptes públics. Però hem de dir
que tot això no es pot fer tenint en compte únicament el
compliment d’una part dels compromisos que tots estam
disposats a assumir i és la necessitat de reduir el dèficit públic
que és important en bona part d’aquests països de la zona euro.
Això s’ha de fer progressivament, sense que en qualsevol cas
suposi un abandonament sistemàtic de les garanties que han
d’enfortir allò que es coneix com a pilars bàsics de l’estat del
benestar, i m’estic referint a sanitat, educació i dependència
principalment.
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Per tant, hem de tenir en compte que les mesures que es
prenen en el si d’aquest pacte de l’euro i que, per exemple si ens
referim al tema de l’estabilitat financera, han de tenir com a
objectiu dins aquesta estabilitat fonamental que el crèdit torni
arribar als petits inversions, a les empreses i a les famílies, als
autònoms. I això ha de ser un objectiu prioritari perquè en cas
contrari, evidentment s’acaba creant un entès malestar social,
quan si només esperam mesures per ajudar les entitats
financeres i aquestes al mateix temps no colAlaboren
proporcionalment fent arribar aquestes ajudes que els arriben a
ells a les economies familiars, als petits emprenedors i a les
petites empreses, ens trobam que hi ha una situació que
s’allunya dels objectius inicials que ens havíem de marcar.

Per tant, tot allò que passi per reduir el dèficit de manera
ràpida, abandonant i sense tenir en compte la necessitat de
continuar mantenint aquests pilars bàsics de l’estat del benestar,
d’entrada no pot tenir el nostre suport.

Per tant, l’objectiu fonamental ha de ser el que
assenyalàvem. Per tant, estaríem d’acord amb els set primers
punts de la proposta que fa el PSM, entre altres qüestions
perquè són temes que ja s’han tocat d’una o d’una altra manera
en aquest parlament, ja sigui en plenari o en comissió. Són
propostes que han estat defensat també pels diferents grups de
l’oposició i jo crec que s’han de tenir en compte. M’estic
referint, per exemple al punt tercer, quan parla que s’ha de
seguir vetllant per a la defensa dels drets laborals i de l’estat
social, va en la línia d’allò que havia comentat jo fa uns
moments. El punt 4 on es proposa una taxa sobre les
transaccions financeres, també va en la línia d’allò que es
proposa per part del Partit Socialista, de la necessitat d’establir
un sistema tributari equitatiu, un sistema tributari progressiu i
proporcional i que en qualsevol cas ha de permetre que la
colAlaboració sigui proporcional als ingressos. Per tant també
que aquestes entitats financeres que es beneficien de
determinats ajuts en aquests moments de crisi, no poden quedar
aïllades dins una bombolla i han de colAlaborar en la millora de
la resta de la societat que ho està passant bastant més malament,
sigui una realitat.

Amb el punt 5 que per exemple parla del frau fiscal hi estam
d’acord. De fet, no fa gaire en aquest mateix parlament, a la
Comissió d’Hisenda es va aprovar una proposta del Partit
Popular allà on s’instava a incrementar la lluita contra el frau.
El que passa és que també hem de tenir en compte alguna
consideració respecte d'aquest fet, perquè per un costat aquí en
el Parlament instam a lluitar contra el frau fiscal i contràriament
des del Govern de l’Estat s’està fent una amnistia als
defraudadors. Per tant, si hem de lluitar contra el frau hi lluitam,
però si per un costat deim que lluitam contra el frau i per l’altre
els premiam, estam fent una política contradictòria que en
qualsevol cas no pot ser ben rebuda per al ciutadà normal.

I finalment dir que en els dos darrers punts de la proposició,
els punts 8 i 9, fan referència directa a una llei com és la Llei
electoral. Entenem que tal vegada hagi de ser objecte de debat
o discussió en quin sentit han d’anar aquestes reformes, però
precisament per la importància que el tema del retoc, o la
modificació d’aquesta llei electoral, entenem que haurien de ser
propostes específiques sobre aquesta qüestió i no ser dos punts
més incorporats a una proposició bàsicament econòmica o amb
conseqüències directament econòmiques que, com he dit abans,
hi estaríem d’acord. 

Per tot això i per acabar, donarem suport als set primers
punts, i votaríem en contra del 8 i 9 en base als arguments que
he exposat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Jerez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Prenc la
paraula per posicionar l’opinió del meu grup parlamentari
davant la iniciativa presentada pel PSM-Entesa i Més per
Menorca. Més que una iniciativa parlamentària, que ho és
òbviament, sembla ser un refregit, una miscelAlània, un totum
revolutum, una cosa que estic absolutament convençut que totes
i cada una de les mesures que aquí s’incorporen podrien ser
objecte de tractament singularitzat mitjançant una iniciativa
pròpia que podríem discutir punt per punt. Però en qualsevol cas
consider interessant aquesta proposta, amb independència que,
com dic, cada una d’elles tengui un debat o sigui susceptible de
tenir un debat profund de forma singularitzada.

I m’agradaria centrar-me bàsicament en allò que els
portaveus dels distints grups parlamentaris s’han centrat
bàsicament, que ha estat en el pacte de l’euro, per llavors entrar
de forma molt més particular en cada una de les qüestions que
aquí es plantegen. Per tant, dit això, des del Grup Parlamentari
Popular, lluny de considerar el pacte de l’euro com una mesura
inadequada, entenem que és una mesura absolutament positiva,
i a més de positiva entenem que és necessària per intentar
recuperar un equilibri a l’eurozona que en aquest moment està
absolutament trencat, i per explicar-ho breument bona mostra
podria fer del que ha significat, significa i representa el pacte de
l’euro en relació amb la construcció d’aquella Europa que va
tenir lloc en els anys noranta. En els anys noranta els països de
l’eurozona van decidir adoptar una moneda única, varen decidir
abandonar les seves monedes pròpies i cedir les seves polítiques
monetàries a una entitat supranacional independent. 

Certament era una aventura força arriscada. Tant és així que
molts de països van decidir no incorporar-se precisament a
aquest projecte sota un escepticisme d’haver de cedir la meitat
de la seva política econòmica al Banc Central Europeu. Varen
ser polítiques de renúncies però també varen ser polítiques
d’exigències i de requisits, i és que no tenir-ne una de pròpia
significava cedir en bona mesura moltes possibilitats de
creixement i de combatre recessions; també significava no tenir
control sobre els tipus d’interès i òbviament també ens obligava
a ser productius, ens obligava a ser productius i a tenir capacitat
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que els salaris s’ajustassin als canvis sobtats i als canvis externs
que es podien produir, i també estàvem obligats a mantenir certa
disciplina, cosa que no ha passat, certa disciplina fiscal,
circumstància aquesta que ha motiva precisament que el pacte
de l’euro hagi tengut lloc com un pacte, en definitiva, de fair
play, com un pacte d’estabilitat dirigir a no fer-nos trampes
entre nosaltres mateixos, a reequilibrar la situació i a reajustar
totes aquestes qüestions a la veritable vocació i a la veritable
intenció per la qual va néixer la Comunitat Econòmica Europea
i l’eurozona.

Però no tots varen fer els deures. Grècia, Irlanda, Portugal
i Espanya varen ser quatre dels països que no varen estar a
l’alçada dels requisits que se’ls demanaven. Entrar a l’euro
implicava renunciar a un instrument de política econòmica a
canvi d’una moneda pròpia i d’una moneda que fos una moneda
refugi. Cert que podia ser un avantatge immediat, però és cert
que també tenia els seus riscos.

I el pacte de l’euro és un pacte positiu, és un pacte de
reajustament. Per tant des d’aquesta posició i sobretot des
d’aquesta convicció no donarem suport a aquella proposta
dirigida a reestructurar el pacte de l’euro, a intentar redissenyar
precisament el pacte de l’euro, perquè fins aquí moltíssims
països hem hagut de fer moltíssims sacrificis en benefici
d’altres països que no han estat a l’alçada precisament de les
circumstàncies.

I en relació amb les altres qüestions que vostès plantegen,
miri, amb independència, com li he dit, que poguéssim fer un
debat singularitzat, hi ha moltíssimes de les mesures que vostès
demanen aquí que ja s’estan fent, que ja s’estan aplicant, i en
particular podíem començar per la segona. A la segona ens diu
vostè que és necessari, a partir del proper període de sessions,
reforçar la transparència dels diputats en relació amb els seus
béns. Jo no sé vostè si ho fa, ho deixa de fer o no ho ha fet; jo ho
he fet, jo tots els meus béns que tenc, pocs o molts, estan
incorporats a una acta notarial que jo abans de prendre possessió
de l’escó que represent en aquesta cambra (...) precisament
d’aquest fet, i hauré de rendir comptes, òbviament, quan toqui
allà on sigui.

En relació amb les taxes i transaccions financeres
internacionals -ho ha dit després el Partit Socialista- s’estan
prenent mesures en relació amb els paradisos fiscals per part del
Govern de l’Estat, mesures que han estat anunciades fa menys
d’una setmana pel govern de Mariano Rajoy. 

La mesura cinquena que vostè proposa possiblement sigui
o serà la mesura que aquest grup parlamentari li aprovi. És una
mesura que entenem que, a més d’haver-se ja portat a aquesta
cambra i debatut en profunditats, no és una mesura que impliqui
cap tipus de problema amb el meu grup parlamentari, tot al
contrari, jo crec que sempre hem d’intentar aplicar mesures per
lluitar sempre contra el frau fiscal, la corrupció i aplicar, com
diuen vostès, mesures efectives d’ordre fiscal, administratiu i
penal. És cert que no deixa de ser una mera declaració
d’intencions, no deixa de ser una declaració poc detallada i poc
finalista, jo diria més genèrica que altra cosa, però en qualsevol
cas no tenim cap complex a l’hora de portar endavant aquesta
iniciativa. 

Al punt sisè parlen vostès de la dació en pagament. Idò li he
de dir exactament el mateix: el govern de Mariano Rajoy està
emprenent mesures per evitar situacions dramàtiques com
s’estan produint últimament en relació amb els desnonaments
d’aquelles persones que es veuen obligades a renunciar al seu
habitatge perquè no poden fer front precisament a la càrrega
hipotecària que allò representa, i els vull recordar les mesures
que s’han aplicat i en particular el codi de bones pràctiques al
qual es poden afegir moltíssimes entitats bancàries i també les
persones que són deutores d’un préstec hipotecari per tal
d’esmorteir els efectes que un possible impagament pugui tenir
en cas que es pugui arribar a produir.

Al punt número 7 em parlen vostès d’un referèndum que
tengui un fort impacte social amb relació a ampliar l’edat de
jubilació fins als 67 anys. Miri, no és que tengui res en contra
dels referèndums, però jo crec que aquí, si aquesta és la
veritable intenció del seu grup parlamentari, jo crec que allò
important és arribar a pactes d’alt nivell entre les distintes forces
polítiques, i aquesta és veritablement la seva vocació i és la seva
intenció, perquè sempre s’ha fet així, pactes d’alt nivell a l’hora
de reformar qüestions relacionades amb les pensions dels
nostres majors. Per tant jo li propòs que, aquesta mesura, si
vostè té possibilitat de presentar-la a altres indrets que no sigui
aquest sinó un indret com pugui ser el Congrés dels Diputats
faci-ho, per intentar aconseguir, com dic jo, pactes d’alt nivell
a l’hora de reestructurar el sistema de pensions.

I a la vuitena qüestió vostè fa relació al fet que les persones
imputades no puguin ser candidates. Miri, jo li diré una cosa: jo
crec que aquí hauríem de començar parlant o hauríem de
començar a redefinir el concepte d’imputat; una persona
imputada gaudeix de tots els privilegis, com vostè sap, que li
atorga la llei a l’hora de ser considerada com una persona lliure
de qualsevol tipus de càrrega, per tant parlam de persones que
gaudeixen de la presumpció d’innocència més absoluta. Per tant
hauríem de començar a redefinir el concepte d’imputat, perquè
no entenc que persones que gaudeixin precisament d’aquesta
condició, amb independència -que vostè m’ho dirà- del que ha
fet el meu partit, que és una qüestió estrictament, estrictament
de partit, crec que hauríem de redefinir aquesta qüestió si
veritablement és la seva vocació, i no només si amb això vol
vostè reformar la Llei electoral; s’hauria de reformar el mateix
Codi Penal, que és precisament allà on es regula la condició
d’imputat.

I en darrer lloc, a la proposta número 9, els he de dir que
tampoc no li donarem suport per una qüestió molt senzilla. Tenc
entès que vostès han presentat en aquesta cambra una proposta
alternativa en relació amb la confecció d’una nova llei electoral,
i crec que serà aquest el debat ampli, adient, adequat, òptim, en
què tenguem l’oportunitat de discutir aquesta qüestió amb més
temps i segurament amb més arguments dels que ho puguem fer
avui. Per tant la número 9 la rebutjarem des d’aquesta convicció
i a l’espera que aquesta proposta que vostès han entrat tengui
lloc aquí i la puguem discutir, com dic, amb moltíssima més
profunditat. 

Això és tot, moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contradiccions...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de res vull agrair el
suport als set primers punts d’aquesta proposició no de llei per
part del Partit Socialista Obrer Espanyol. Assumesc les
consideracions fetes pel mateix partit i també pel Partit Popular
respecte dels punts vuitè i novè perquè siguin tractats en un
context d’una altra proposició, d’un altre debat, amb més temps,
amb més calma, i que poden ser per tant objecte d’un debat més
profund i més enriquidor.

En segon lloc vull aclarir un argument que constantment
s’exposa per tal d’evitar dependre del fet que aquest parlament
prengui compromisos, i és l’argument de dir que cal reduir el
deute, cal reduir el dèficit, cal reestructurar l’administració i
dimensionar-la... Això són alguns dels elements del pacte de
l’euro; és cert, açò ningú no ho nega, per tant no ho posam en
dubte; el que posam en dubte és que açò es faci sense oblidar
uns objectius socials. Es tracta d’apostar o bé per una Europa de
l’economia i de les finances o bé per una Europa social. Es
tracta d’apostar per una economia al servei de les persones o bé
per una economia al servei del mercat. Es tracta d’apostar per
dèficit, dèficit, dèficit, o per persones, persones, i també dèficit.

De les propostes a les quals els grups parlamentaris han fet
esment m’agradaria fer unes consideracions. Quant a la proposta
número 2, quan es parla de la publicació dels béns, les rendes i
les activitats dels diputats, jo crec que..., bé, no crec que faci
falta posar-ho en dubte, tots els diputats d’aquesta cambra, tots
els diputats d’aquest parlament hem firmat i hem presentat una
acta amb els nostres béns, amb els nostres ingressos, etc. No es
tracta d’açò, exposar açò és eludir el que realment proposa
aquest punt, que diu “publicitar”, i diu “publicitar” perquè hem
de posar ja fi al descrèdit de l’activitat política, injust, quan
l’activitat política és una activitat de serveis als ciutadans, i els
ciutadans han de tenir ben clar que ningú no és a la política per
enriquir-se, i és una mesura que va clarament en aquest sentit.

En segon lloc es diu també, respecte a la proposta número 5,
que sí, que es donarà suport a una proposta que la comissió ja va
aprovar, que és contra el frau fiscal, però jo aquí sí que estic
obligat, per com de recents són les mesures del Govern de
l’Estat, a posar en evidència la contradicció del que es diu i
s’exposa en aquesta cambra i aprova aquest parlament amb les
actuacions que fa el Govern de l’Estat, que són precisament
mesures d’amnistia a aquells que precisament han defraudat,
han defraudat no només l’Estat, l’administració, sinó el conjunt
de la ciutadania.

Respecte del punt 6, de la dació en pagament, tornam als
mateixos arguments que aquí ja s’han exposat mil i una
vegades, però allò cert és que una altra vegada ens situam a
l’àmbit de la dació voluntària, que açò ja és possible, i aquest
govern de l’Estat el que fa és generar un codi ètic per tal que les
entitats financeres, els bancs, les caixes, s’hi puguin adherir.
Açò i no res és exactament el mateix. El que vol la ciutadania és
que es reguli allò que fa que moltes famílies quedin
absolutament desprotegides i açò ni s’ha solucionat ni s’ha
afrontat.

I en darrer lloc al punt setè no entenc, no ho entendré mai,
aquesta por constant a les consultes a la ciutadania, i ho he dit
al començament de l’exposició, que sempre són selectives. El
Partit Popular sí que vol la consulta popular per decidir el nom
d’una ciutat, Maó, però no li interessa a l’hora de decidir
mesures que afecten directament l’economia de les famílies. La
consulta popular, la participació, sempre és esbiaixada; segons,
si ens interessa és bona, si no interessa ja està solucionada a
través dels procediments que estableix la llei. I se’ns diu com a
raó i com a argument que sempre s’ha fet així; m’ha quedat
molt aquesta frase, sempre s’ha fet així; la raó de la tradició es
converteix en una norma per continuar amb la constant falta de
transparència, de participació de les institucions i de
l’administració. Crec que hi perdem tots, amb tot açò, i només
ho puc lamentar, crec que hi perdem tots; hi perdem els que
creim en la política, els que dedicam un temps de la nostra vida
a l’activitat política, absolutament i només per aconseguir
alguna cosa que pugui ser beneficiosa per als ciutadans, perquè,
si no, no té cap, cap sentit.

Res més. És el contingut. Esperava poder obtenir més
suport. Entenc que només tindrà suport una mesura que ja ha
aprovat aquesta comissió, que és la proposta número 5;
benvinguda sigui per reafirmar allò que ja hem dit, però en
qualsevol cas esper que en una altra ocasió tinguem més temps
i més oportunitats de debatre sobre els punts 8 i 9, efectivament,
de la Llei electoral, que efectivament el nostre grup també ha
presentat una proposició més àmplia i que per tant serà objecte
de debat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant entenc que el punt número 5 queda
aprovat per assentiment de tots els grups polítics. I si vol que
facem la votació separada dels punts..., perquè hi ha de l’1 al 7...

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, nosaltres demanaríem que es votassin per separat el 8 i
el 9.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant primer el que faríem seria votar els punts 1, 2, 3, 4,
6 i 7.

Vots a favor? 5.
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Vots en contra? 9.

Cap abstenció. Per tant queden rebutjats aquests punts.

I després passaríem a votar els punts 8 i 9.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 13.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
1935/11.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1227/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a compliment de la Llei
d'IB3 i suport al sector audiovisual.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1227/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compliment de la Llei d’IB3 i suport al sector audiovisual. Per
tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Cosme Bonet,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Ve aquesta proposició no de llei a la
comissió després que ahir en plenari també tenguéssim
oportunitat de parlar d’IB3, del sector audiovisual, en definitiva,
i d’arribar a alguns acords, la qual cosa és significativa, acords
que es referien a la independència que es reclama o que s’espera
de la direcció, de la nova direcció de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears; a les converses per nomenar
de consell de continguts i programació i, sobretot, que té a veure
en part amb el que parlarem avui, les prioritats a marcar en un
context de retalls, d’ajusts, que nosaltres demanàvem que fossin
per a aquells programes que parlen d’informació, que fan un
servei públic, perquè pensam que en aquest context que dèiem
de retalls, d’ajusts pressupostaris, de redimensió, de
reestructuració, com li agrada dir al director general, ha de ser
la funció de servei públic el primer que s’ha de posar damunt la
taula. 

I si pot ser s’hauria d’intentar que el manteniment d’aquests
programes de servei públic fos a través de productores del
sector empresarial audiovisual propi, com a més també ja diu la
llei, que molt clarament demana que es procuri el
desenvolupament del sector audiovisual des del punt de vista de
la millora de la seva contribució a l’economia de la comunitat
autònoma, és a dir, plena de total actualitat: donar suport a un
sector que pugui ajudar-nos a reactivar l’economia, tan malmesa
actualment.

Per això el primer punt és el que parla del pla de viabilitat.
Recordem que aquest pla de viabilitat va ser una petició que
varen fer les productes audiovisuals a IB3 en un moment en què
també consideraven que s’havien retardat pagaments; es va
elaborar aquest pla, va seguir el seu recorregut al consell
administració, no es va arribar a aplicar completament,
naturalment, però creim que és un document de referència
important, és un document útil, per la qual cosa a nosaltres
sempre ens sorprèn que no s’hagi tengut més en compte o
almenys no s’ha dit, ja que contempla distintes mesures que
s’han hagut de prendre ara, com per exemple l’escenari de

rescissió de determinats contractes que ha estat d’actualitat per
desgràcia darrerament, que l’anterior administració d’IB3 ja
s’havia plantejat i queda reflectit en aquest pla de viabilitat amb
un ajustament pressupostari que feia més viable la continuïtat de
la televisió pública i sense -diguem- perjudicar encara més el
sector empresarial audiovisual del que ja ho està. 

Tenim clar que és necessari fer un pla de viabilitat, és
necessari fer ajustaments pressupostaris, però pensam que a
pesar d’aquesta situació econòmica dramàtica que obliga a fer
aquests ajustaments, a reduir el pressupost d’IB3 fins al 30
milions d’euros, pensam que és molt més adequat fer-ho a
través d’un pla de viabilitat que puguin conèixer els diputats, als
quals ens correspon fer el control polític de l’Ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, però també sobretot els
proveïdors, els productors, que es troben en una situació
d’impagament, els quals no disposen d’un calendari de
pagament, perquè són els afectats directament. 

Ens arriben informacions preocupants de tot tipus sobre la
situació del sector audiovisual, de les productores que fins ara
han treballat per a IB3, de manera lògica, vull insistir-hi, en les
productores que feien feina per Televisió de Mallorca en el seu
moment, han estat fent feina per a IB3 en aquest moment, que
fan feina per a aquestes empreses que vénen a fer filmacions de
sèries de televisió o de pelAlícules a les nostres illes. 

Aquestes productores són contractades, no subvencionades,
contractades per la televisió pública de les Illes Balears, per la
televisió pública de Mallorca quan existia, però arribar a la
situació en què ens trobam amb unes dades damunt la taula,
segons fonts de les mateixes productores audiovisuals, que al
2011, inicis del 2011, hi havia unes 80 productores associades
i fent feina a les Illes Balears, que s’hagin reduït a gairebé la
meitat, unes 45 en les mateixes dates de l’any 2012 i pel camí
haguem perdut 80 o 1.000 llocs de feina, és una situació molt
preocupant a la qual d’alguna manera creim que s’ha de donar
resposta. 

No ajuda, però segurament no té més remei, que el director
general en les seves primeres declaracions quan va prometre el
càrrec va dir que no descartava retallades de personal. Per tant,
com hem dit amb una expressió popular afegir al banyat. No
ajuda que el director general el dia que era elegit pel Parlament
afirmàs en una breu entrevista publicada en premsa que el
pressupost d’IB3 és insuficient per afrontar el dia a dia, cosa
que nosaltres també ja vàrem dir en el moment de l’aprovació
dels pressuposts de la comunitat autònoma. 

Per això, creim que és important en la situació actual que
puguem parlar de donar suport en la mesura que sigui possible,
amb els pressuposts que siguin possibles, des d’IB3 al sector
audiovisual.

Al punt 2 demanam o instam el Govern a presentar un
paquet de mesures de suport a les produccions audiovisuals
impulsades per empreses del sector a les Illes Balears. Avui
també tenim una notícia molt preocupant per això que parlam,
no?, “El cine español se lleva la peor parte del recorte de los
presupuestos”, el fons nacional de cinematografia cau un 35%,
l’Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales se’n du un
35,4%, actualment només hi ha 25 rodatges prevists a tot l’Estat
front a 74 el mateix període del 2011. No sé si això també, quan
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coneguem noves informacions, aquelles dades tan
esperançadores o tan optimistes que s’havien donat Mallorca
Film Commission i el Consell Insular de Mallorca respecte als
rodatges que s’havien previst a les nostres illes durant aquest
any possiblement ja no siguin les xifres que fa pocs mesos
donaven. 

Per tant, és interessant, és important que el sector
audiovisual tengui clar que tendrà el nostre suport i que no
només tengui bones paraules de suport, sinó que a més comenci
a veure alguns fets. Sabem que es parla d’una llei audiovisual,
però com que no sabem què diu no incidirem en aquest aspecte.

Val la pena recordar que el sector audiovisual fa molt que
està lluitant per..., fins i tot es va plantar en una moment donat,
el mes de novembre, i exigí els 28 milions que IB3 li devia i
creà una viva polèmica amb el gerent d’IB3 en aquell moment.
La resposta, de moment, de la direcció d’IB3 ha estat feble, dir
“IB3 se compromete a resolver su deuda con los proveedores
en el plazo de dos meses”, no es que doni moltes garanties. 

Pensam que un pla de viabilitat, un pla en què s’explicàs
clarament com es pensa pagar aquest deute, com es pensen
aconseguir més recursos, com es pensa mantenir una
programació pròpia seria molt més adequat que simplement
unes declaracions en premsa de tant en tant intentant donar
tranquilAlitat al sector.

Els punts 2 i 4 tenen molta relació amb aquest aspecte, amb
el pla de viabilitat, amb el suport al sector audiovisual,
recordem que la llei en l’article 2 ja diu que s’ha de procurar el
desenvolupament d’aquest sector, encara hi incideix més en
l’article 4.2 quan diu “és missió del servei públic de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears desenvolupar
polítiques d’impuls del sector audiovisual”.

Crec que tot això està molt bé, que surti a la llei, però estaria
més bé encara que realment es complís la llei, la llei d’IB3
record, per tant, la televisió pública, la de l’Ens Públic de
Radiotelevisió, és el que més... pot incidir en aquest aspecte.

El seu suport al sector audiovisual, perquè crec jo que ens ha
donat proves suficients de la seva vitalitat i de les seves ganes
de fer feina, no només la gran feina que fa Mallorca Film
Commission, que acabam d’esmentar, hem d’esmentar la feina
del clúster audiovisual, iniciatives que cada dia veim aparèixer
a la premsa, com avui mateix en què es presentava el festival
Mare Mostra que es farà al Museu del Baluard. 

Sens dubte tot aquest sector ha crescut treballant per a les
televisions públiques, esper que continuïn treballant per a les
televisions públiques perquè per les notícies que tenim de cada
vegada hi ha menys productores d’aquestes illes que treballin,
que tenguin contracte actualment amb IB3. Creim que si aquesta
és la tendència, s’hauria d’invertir.

Finalment, un dels punts parla del català, com a llengua
vehicular d’IB3. No incidirem molt més perquè és un tema que
hem debatut en distints aspectes. Vostès no canviaran d’opinió
-vostès, em referesc al Partit Popular, naturalment-, han volgut
la guerra a les senyeres per exemple, que és un tema que omple
els diaris darrerament, i IB3 no ha estat més que un capítol més
d’aquesta batalla ideològica, no? Nosaltres continuarem dient i
vull que consti al Diari de Sessions consideram que
incompleixen la llei, en concret quan es parla dels principis
generals de programació, que són claríssims: “La llengua
vehicular de tota la programació és el català d’acord amb el que
disposa l’Estatut d’Autonomia i la Llei de normalització
lingüística. Aquests requisits també són aplicables a la
producció audiovisual de l’ens i les empreses filials
prestadores”. 

No ho sé, crec que és suficientment clar, però bé, quan
interessa deim que aplicam la realitat del carrer, nosaltres
pensam que això és un creuada política en tots els àmbits, que
el criteri econòmic que s’ha volgut aplicar com a justificació de
com funciona..., de la desaparició de programes en català,
pelAlícules i sèries bàsicament, creim que és una falAlàcia, quan
parlam de pelAlícules... parlam de pelAlícules antigues, de sèries
antigues, són reposicions la gran majoria, que es podrien fer en
català fa alguns mesos i ara ja no. 

Sabem que no rectificaran en aquest aspecte, estan entercats
en aquest debat ideològic, per tant, no insistirem molt més. Sí
que els demanaria un vot favorable per als punts..., per a tots els
punts, però especialment per a aquells que incideixen
especialment en el suport a una indústria puixant fa alguns
mesos i que ara mateix va de corcoll.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula el Sr. Nel Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta és una iniciativa, una
proposició no de llei molt en la línia de la que es va debatre ahir
en plenari, també quant al compliment de la Llei 5/2010, ahir va
ser sobre la gestió i el futur de la Radiotelevisió autonòmica i
avui fa referència al suport al sector audiovisual.

Seré per tant breu, per no repetir arguments, però sí que
abans d’entrar als punts de la proposta voldria defensar les
virtuts d’un model de televisió autonòmica basat, vertebrat
sobre dos elements que eren i que crec que són claus del model
que per unanimitat aquest parlament va aprovar, que és el del
coneixement, el d’una televisió centrada principalment, com té
a eix vertebral la informació, el debat, el reportatge, per tant, el
coneixement, que no és incompatible amb l’entreteniment. 
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L’altre element és la proximitat, que sense cap dubte,
tampoc no és incompatible amb traslladar, recollir informació
i apostar també per la visió global i més universal. No és una
qüestió d’elements que es contradiguin, ni tan sols que es
complementin només, sinó que diria que a més a més es
necessiten entre si per realment fer una televisió viable i fer una
televisió atractiva.

Aquestes dues virtuts que deia, crec que donen llum a allò
que aquesta proposició no de llei centra, que és la necessitat de
resoldre la qüestió, la situació econòmica de l’ens i per tant a
través d’un pla de viabilitat d’IB3, i de donar suport al sector
audiovisual propi de les Illes Balears. Des d’aquesta aposta per
una televisió basada en el coneixement i en la proximitat és
sense cap dubte una de les formes més clares que pot tenir un
ressò dins el nostre sector audiovisual. En aquest sentit, no
dubtem de donar suport a les propostes, la primera quan s’insta
a elaborar aquest pla de viabilitat, a la segona quan s’insta a
establir mesures de suport a la producció audiovisual de les
Illes, del sector de les Illes Balears i també, al quart que està
vinculat i lligat, que és promoure la producció pròpia.

Un esment a part sí que voldria fer, crec que ho requereix,
al punt tercer amb el qual, sense cap dubte, estam totalment
d’acord, però que de nou és necessari repetir, no per falta
d’insistència, però... és sense cap dubte important que en
qualsevol debat o proposta en relació amb IB3 és necessari
encara reiterar-ho. 

En aquest punt de la proposta reclamen que l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears restitueixi, per dir-ho
d’alguna manera, la normalitat lingüística en el seu
funcionament i en la seva programació. Això és, que el català
torni ser la llengua vehicular i d’ús normal també a l’hora
d’emetre sèries de ficció i pelAlícules. El no normal, l’anormal
és haver d’explicar per què això ha de ser així. 

El normal seria que en qualsevol país la llengua pròpia fos
la llengua d’ús normal, d’ús vehicular perquè a més a més
aquesta, la llengua pròpia, es troba avui en una situació de
desigualtat jurídica i de debilitat sociolingüística i això, qui no
ho vulgui veure, simplement és que l’ofega la seva obsessió
ideològica en contra d’una llengua. 

Jo només puc seguir la màxima, un temps es deia ecologista,
avui crec que li hauríem de dir sostenible, la màxima sostenible,
perquè avui aquest govern tot ho fa sostenible, que és que qui
estima Menorca no la destrueix, bé idò qui estima la llengua, la
llengua catalana, la pròpia, no fa mesures ni pràctiques que
marginin la llengua del país, la llengua catalana que tant costa
a vegades apreciar-la i valorar-la com a tal. 

Per tant, no hi cap dubte, donam suport al contingut
d’aquesta proposició no de llei i esperam que sigui també un
suport unànime de tots els grups d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Francisco Mercadal per un temps de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, president. En primer lloc, senyors diputats,
per deixar constància de la perseverança del Sr. Bonet per tot el
que fa a l’ens públic i a la llengua que s’empra a aquest, dic
persistència, insistència perquè aquests mateixos temes ja s’han
parlat distintes vegades a la comissió i com ja s’ha dit en distints
plenaris i en parlarem totes les vegades que vostè en vulgui
parlar.

Pel que fa al sector audiovisual, el Govern ja s’ha manifestat
en diferents ocasions a favor d’impulsar el sector.
Concretament, es va tractar al plenari del passat 7 de febrer en
què varen quedar clares quines eren les prioritats d’aquesta llei
que prepara el Govern i que són: en primer lloc, la simplificació
administrativa per tot el que fa a permisos. Aquesta
simplificació administrativa pot decantar la balança clarament
a favor de les Illes Balears a l’hora de triar el lloc on es fa la
producció. 

La màxima coordinació entre els distints departaments i
administracions, pel que fa a policies, talls de carrers, etc. La
promoció del sector audiovisual amb sinergia amb la
Conselleria de Turisme perquè en poc temps les Illes Balears
siguin el gran plató d’Europa per rodar pelAlícules, sèries, ja
siguin anuncis o videoclips, i en quart lloc, la possibilitat de
bonificacions per a l’activitat econòmica relacionada amb el
sector audiovisual.

Aquest darrer punt, evidentment, queda una mica
condicionat a les possibilitats que puguin fer el Govern, que
pugui tenir a disposició el Govern, que en aquests moments
evidentment són poques, però s’intentaran fer, ja es va dir, tots
els esforços perquè sigui així.

De la mateixa manera ja es va informar en aquest sentit
també que el Govern ha creat una comissió de feina integrada
per Mallorca Film Commission, Palma Film Office i l’Institut
d’Innovació empresarial així com membres de la Conselleria
d’Administracions Públiques i dels serveis jurídics de la
mateixa conselleria. 

Estarem d’acord que els que millor coneixen el sector són
els distints agents que composen la Mesa Audiovisual i que
exposen quines són aquestes necessitats.

El sector audiovisual a les nostres illes és un sector amb gran
potencial de creixement i de generació de llocs de feina, amb
molt de recorregut per al naixement de nous projectes. Per tant,
donarem suport -com ja s’ha dit en diverses ocasions- a aquest
suport al sector audiovisual, que ja ha dit el Govern que l’està
impulsant.

A les Illes Balears, evidentment, ho tenim tot, tan sols ens fa
falta posar les eines perquè el sector triï Balears com a un lloc
prioritari per dur a terme les seves filmacions i les seves
produccions.
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Pel que fa a l’ens públic i al pla de viabilitat que reclamen
en la seva proposició, li he de dir, Sr. Bonet, molt clarament
que, per què ens reclamen viabilitat si han deixat 80 milions
d’euros de deute? Era aquest el seu model de l’ens públic
insostenible? Hem de continuar posant aquesta doblerada a l’ens
públic per continuar no pagant? 

Nosaltres, Sr. Bonet, feim feina amb un model -li ho tornam
a dir- d’austeritat i de realisme i sens dubte també de
redimensionament del sector perquè som responsables amb els
doblers públics, no podem gastar en l’actual conjuntura aquesta
immensa quantitat de doblers a l’ens.

Quin és el seu model?, és el que li deman. Quin és el seu
model? Vostès no tenen model. L’únic que feien era tudar
doblers públics sense cap ni peus. 

En relació amb el tema de la llengua, també n’ha fet
referència, li he de dir que com sap, perquè se n’ha parlat altres
vegades, el contemplat en la Llei 15/2010 no suposa una
declaració d’exclusivitat d’ús. La declaració de la llengua
vehicular no suposa un mandat, sinó que ha d’anar lligat amb la
resta de normes que estableixen, entre altres, garantia i respecte
al pluralisme social i garantir l’accés d’aquestes als mitjans de
comunicació. 

Igualment, a l’Estatut d’Autonomia s’estableix que s’ha de
fomentar el pluralisme lingüístic als mitjans de comunicació i
ja per acabar aquest punt assenyalar també que l’Advocacia de
la comunitat autònoma ha manifestat al seu informe que la
qualificació de llengua vehicular no pot justificar una utilització
excloent. També esgrimir de nou, evidentment per què no,
motius econòmics per al doblatge de pelAlícules, llicències com
ja s’ha comentat en diverses ocasions, vostè mateix ja n’ha fet
referència al seu torn. 

En relació amb la producció pròpia li he de dir que és l’eix
vertebral de la ràdio i la televisió públiques perquè el Govern
creu i aposta pel sector audiovisual com a una important font de
llocs de feina, de translació a la societat de la manera de ser i de
fer de les Illes Balears, sempre baix els estrictes criteris de
racionalitat i sense tirar la casa per la finestra.

Per tant, pel que fa al primer punt de la seva proposició no
de llei li he de dir que votarem en contra perquè la trobam
extemporània ja que s’està fent mitjançant el pla de pagaments
de proveïdor impulsat pel Govern d’Espanya i mitjançant la
intervenció de la comunitat autònoma.

Pel que fa al segon punt de la seva proposició no de llei, de
suport a les produccions audiovisuals, de les empreses del sector
de les Illes Balears, evidentment li donarem suport perquè seran
recollides a la nova llei que prepara el Govern de les Illes
Balears com ja li he comentat anteriorment.

Pel que fa al tercer punt, el dividiríem en dos, una primera
part que, si vostè hi està d’acord, la votaríem a favor i una
segona part, on vostè fa referència a... s’insta al restabliment de
sèries de ficció, de pelAlícules que ja s’emetien en català com a
primera llengua, el condicionaríem a la disponibilitat
pressupostària de l’ens i en aquest sentit, li he de tornar dir que
el català ja és llengua vehicular, i vehicular no significa excloent
com diu també l’Advocacia, una altra vegada.

Pel que fa al punt quatre, de la producció pròpia, feta a les
Illes Balears per empreses de la nostra comunitat, evidentment
també li donaríem suport perquè va lligada al segon punt i per
tant, també li donaríem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contradiccions, Sr. Bonet, un temps de
cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Gràcies als dos intervinents de fet,
tant al Sr. Martí com al Sr. Mercadal.

El PSM ha dit que la llei plasmava un model d’alguna
manera, no?, hi havia un model amb el qual estàvem tots
d’acord i al qual cadascú interpreta a la seva manera, això és el
drama d’IB3. El que volia avui, el que m’hagués agradat i crec
que d’alguna manera sortirà és que surti d’aquest parlament un
missatge de suport al sector audiovisual.

Començaré pel tema de la llengua i només hi faré una
petitíssima referència. Insistim i hi insistirem, naturalment,
perquè pensam que vostès interpreten d’una manera equivocada
el que és la llengua vehicular, i si fa referència aquest punt
específicament al tema de les sèries de ficció i pelAlícules és
perquè l’eliminació d’això ha estat, i em perdonaran, un atac a
la llibertat personal, no tenim llibertat per elegir veure una sola
pelAlícula en català actualment, ni una sola, ni una, per tant no
puc eliminar el punt que dependrà de la viabilitat econòmica;
pelAlícules de l’oest que tenen cinquanta anys, em dirà que això
no és viable econòmicament posar-les? Jo ho he demanat i no se
m’ha contestat, tant per escrit com oralment, i ningú no m’ha
pogut donar, sí, em diuen l’argument és econòmicament ..., però
ningú no m’ha donat un número, ningú no m’ha donat una
explicació, per tant, fins que no se’m demostri que realment és
així no accept aquesta excusa, no l’accept. Per tant, no
modificaríem el punt 3.

De totes maneres, li agraesc el suport al punts 1, 2 i 4.

Clar, vostè em desgrana una sèrie de mesures, m’esmenta
aquesta famosa llei audiovisual i em demana un acte de fe,
perquè ens han negat informació i participació en tot el tema de
la Llei audiovisual. Nosaltres tenim poca fe en el Partit Popular,
per tant no ho sé, supòs, ja ho veurem, qualque dia veurem
aquesta llei i llavors ja opinarem, però de moment no ens creiem
massa tot això.
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Jo li faig un anunci, li faig un anunci perquè crec que entre
les dades que li comentava avui dels pressuposts generals de
l’Estat, que entre elles hi ha un incompliment de la Llei del
cinema, que tocaven arribar els ajuts per al cinema, els fons,
aquest Fondo Nacional de Cinematografía tocava arribar a 100
milions d’euros el 2013, fet que no es produirà.

França té una molt més decidida política cinematogràfica
que Espanya, la manca de suport al sector audiovisual, al sector
del cinema que anam veient aquí i allà, sí, amb molta
simplificació administrativa però amb molt poc suport real,
acabarà duent que moltes produccions que s’hagin plantejat així
acabaran a altres països del nostre entorn, que tenen els
mateixos o similars avantatges per ser terres mediterrànies amb
molt de sol, com són nosaltres, naturalment ens queda molt
enrera en bellesa, però el suport que pugui donar la República
Francesca serà molt superior al que dóna l’Estat espanyol, i per
suposat que el poquet que havíem avançat a les Illes Balears
entre una cosa i l’altra ho anam perdent. Sempre diem: el sector
audiovisual és un sector creixent, en potencial, de creixement;
no, és un sector decreixent, jo ja li he dit, hem passat a la meitat
de productores d’aquí i algunes d’elles segurament només
esperen que IB3 els pagui el que els deu per procedir a la
liquidació. Per tant, quan tenguem aquesta llei feta que els
simplificarà els tràmits administratius, per ventura quedaran una
o dues productores que se’n puguin aprofitar, això és la trista
realitat.

De tota manera, Sr. Mercadal, crec que ha fet una molt bona
intervenció, fins que ha tornat al seu argumentari de partit, ja el
podrien anar deixant de banda perquè ja ens ho sabem, ens ho
sabem de memòria, els ho podria repetir jo ara mateix; nosaltres
vàrem deixar un pla de viabilitat que reduïa el desastre deixat
per la gestió Umbert-Matas a la meitat, això és la realitat, no em
facin entrar en aquest debat, què hem de parlar de l’època de
José Luis Moreno, Carlos Dávila i tots aquests desastres, jo és
que, és que pareix que a vostès els agrada parlar d’això, jo, la
veritat, no hi entraré més, aquí queda aquest tema.

Nosaltres tenim un model, i crec que l’hem demostrat, és el
model de reduir el malbaratament que vàrem trobar, és el model
de donar llibertat al director general per gestionar com millor
cregui l’ens, ho hem demostrat, vull dir, tant Televisió
Espanyola com Televisió de Mallorca són bons exemples
d’això, i de suport al sector audiovisual, naturalment, Mallorca
Film Commission, i les primeres mesures en tota la història de
Balears de suport decidit al sector cinematogràfic varen ser fetes
per l’anterior Govern a les distintes administracions.

Per tant, agraesc el suport, rectific, al punt 2 i al punt 4, i en
el punt 3 no admetem la transacció perquè és el punt fonamental
en el qual ens centram.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 1227/12.

Per tant, els punts 2 i 4 queden aprovats per assentiment, i
passaríem a votar la resta, el punt 1 i el punt 3.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queden rebutjats aquests punts de la
Proposició no de llei RGE núm. 1227/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1452/12, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cooperació
transfronterera.

Per acabar, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 1452/12 del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cooperació transfronterera.

S’han presentat dues esmenes a la proposició no de llei per
part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca amb RGE núm. 2473 i 2474/12.

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. El dret comunitari reconeix les dificultats inherents a
la insularitat establint una sèrie de mesures a adoptar especials
per reduir les diferències dels diferents nivells de
desenvolupament, reforçant la cohesió econòmica, social i
territorial de les regions menys afavorides, amb desavantatges
naturals, entre les que es troben les regions com la nostra.

A pesar d’això, les regions insulars no han rebut un tracte
específic significatiu per part de les polítiques comunitàries. La
Unió Europea adoptà en el passat altres disposicions especials
per a altres categories territorials, especialment les regions
ultraperifèriques en el nostre estat, per exemple les Illes
Canàries, i per a zones escassament poblades com hi ha a països
escandinaus, però encara no s’ha plasmat en els tractats la
voluntat de palAliar els clars desavantatges naturals de les illes
europees. No obstant això, el Reglament 1083/2006, sobre les
disposicions generals relatives al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, el Fons Social de Cohesió va
incloure per primera vegada la possibilitat de finançar les
iniciatives de caràcter fronterer de les regions marítimes, el que
indubtablement va suposar un gran avanç per als territoris
insulars de la Unió Europea.

Així, a l’article 7 del Reglament es regula: “A efectes de la
cooperació transfronterera es podran beneficiar de finançació les
regions de nivell NUTS 3, -que és el sistema que preveu el
Reglament de la comunitat- situades al llarg de totes les
fronteres terrestres interiors i de certes fronteres terrestres
exteriors i totes les regions de nivell NUTS 3 de la comunitat
situades al llarg de totes les fronteres marítimes i separades en
general per una distància màxima de 150 quilòmetres, tenint en
compte els possibles ajuts necessaris per garantir la coherència
i continuïtat d’aquesta cooperació.”
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Tan prest com entri en vigor, diu el Reglament, el mateix
Reglament, la Comissió elaborarà el llistat de les regions amb
dret de finançament. Aquesta línia serà vigent, diu, des de l’1 de
gener del 2007 fins al 31 de desembre del 2013.

I la realitat d’aquest article és que la llista que va elaborar la
Comissió, per desgràcia va excloure tres arxipèlags: les Illes
Cíclades, les Illes Hèbrides i les Illes Balears, aquestes últimes
separades 270 quilòmetres de la frontera marítima més pròxima
d’un altre estat membre de la Unió Europea, que és el Cap
Cerbère a França.

Per això, presentam avui aquí aquesta proposició no de llei,
perquè es pugui aconseguir entre tots que la Comissió Europea
no apliqui el criteri dels 150 quilòmetres per al nostre arxipèlag
i es pugui beneficiar dels fons europeus prevists en el ja
mencionat reglament. De fet, en el cas de Grècia i Xipre es va
fer una excepció en aquesta norma general dels 150 quilòmetres
i al dia d’avui sí que poden rebre aquests fons. Per tant, insistesc
que crec que és important que les gestions, els tràmits en aquest
sentit, aquesta proposició no de llei sigui avançar en aquesta
negociació.

Aquesta exclusió ha suposat un greuge comparatiu per a la
nostra comunitat autònoma, que no s’ha pogut beneficiar
d’aquesta finançació per dur a terme projectes de cooperació
transfronterera i ha limitat les possibilitats de participació de les
Illes Balears a organitzacions regionals de les quals formam part
d’una manera activa, com per exemple l’euroregió Pirineu-El
Mediterrani o Archimet, on també tenim una important
participació.

Les Illes Balears han dut a terme nombroses iniciatives
encaminades a l’eliminació d’aquest criteri que ens limita i
aquestes han estat defensades per diferents organismes que han
fet gestions per aconseguir aquest fi, entre d’altres l’euroregió
Pirineus-Mediterrani, l’Estat espanyol a l’any 2008, a través del
Ministeri d’Exteriors es van mantenir contactes amb diversos
comissaris de la Comissió Europea; també es varen fer gestions
en el marc de la presidència espanyola del Consell de la Unió
Europea; també en el Parlament Europeu es va aprovar una
resolució en la qual se solAlicità l’eliminació del criteri dels 150
quilòmetres. Per una altra banda, destacar que el Comitè de les
Regions es va pronunciar en aquest mateix sentit i ara és el
Govern de les Illes Balears qui se suma a aquesta petició tan
important i tan necessària des del punt de vista financer per a la
nostra comunitat.

Per aquest motiu el Govern proposa i ha proposat, en el si de
la Unió Europea, l’eliminació d’aquest criteri dels 150
quilòmetres, i la proposta del Reglament pel qual s’estableix la
disposició o les disposicions específiques relatives a aquest
Fons Europeu de Desenvolupament Regional que exclou el límit
geogràfic a la cooperació transfronterera. Per tant, creim que
seria important aquesta modificació reglamentària i el que es
proposaria seria, dir que així com totes les regions del nivell
NUTS 3 de la Unió al llarg de les fronteres marítimes separades
per una distància màxim de 150 quilòmetres, sense perjudici
dels possibles ajuts necessaris per garantir la coherència i
continuïtat de les zones dels programes de cooperació
establertes per al període de programació 2007-2013.

Creim que en aquesta línia hem d’anar tots, crec que és una
qüestió d’interès estratègic per a la nostra comunitat autònoma.
Hem tengut la mala sort que la nostra comunitat està dins
aquestes tres illes, tres arxipèlags exclosos de tota la Unió
Europea i per tant crec que això ha de canviar i crec que és
important que entre tots facem aquest esforç.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes RGE núm. 2473 i
2474/12 té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. El primer que cal dir quan
parlam de recursos provinents de la Unió Europea és que els
ciutadans de les Illes Balears són tractats injustament en el
repartiment dels fons europeus; dels 14 milions d’europeus que
viuen a les diferents illes europees, som, amb diferència, els que
menys rebem en finançament, en estímuls per al nostre
desenvolupament econòmic, social i mediambiental; viure i
produir a una illa té uns costs, com ja se n’ha fet esment, alts
que els té en compte, que els ha de tenir en compte la Comunitat
Europea per donar-li una resposta. A causa d’aquestes
dificultats, la Unió Europea ha establert mecanismes correctors
a la majoria dels arxipèlags europeus per tal de palAliar aquests
desavantatge natural. Les illes europees han vist incrementats
els fons europeus per poder superar les limitacions geogràfiques
i aprofitar el seu potencial de desenvolupament.

Si les Illes Balears rebessin el mateix finançament que altres
regions insulars de la Unió Europea, com ara Canàries,
recolliríem 498 milions d’euros d’inversions públiques
europees, enlloc dels 130 actuals del període 2007-2013, és a
dir, gairebé quatre vegades el muntant que percebem. És, per
tant, incomprensible, i un greuge comparatiu que el Govern de
les Illes Balears no reclami davant BrusselAles, dit de forma
directa o a través del Govern central, el mateix tracte per als
ciutadans de les Balears que el que ja gaudeixen, per exemple,
els canaris. I en aquest tractament injust és on hi trobam tres
dèficits, un dels quals sí que contempla la proposta, la
proposició no de llei que ara debatem, però dos altres no.

Un d’aquests dèficits és el finançament que fa referència als
fons FEDER, que és molt inferior a la resta de les illes europees.
En el període de programació dels fons europeus 2007-2013 les
Illes Balears són considerades regió competitivitat, ja que el seu
producte interior brut per càpita supera el 75% de la mitjana
europea. El principal criteri, efectivament, per a l’assignació de
fons europeus és el producte interior per càpita, tot i així la Unió
Europea ha establert mecanismes compensatoris dels fons
FEDER davant el que consideri limitacions específiques, com
és el cas dels territoris ultraperifèrics de la Unió Europea. La
majoria d’aquestes regions són illes, com per exemple Canàries,
Açores, Madeira, d’aquesta manera aquestes regions reben un
finançament addicional independentment del seu producte
interior brut per compensar la seva difícil situació geogràfica. A
més, la resta d’illes europees no ultraperifèriques, com Còrsega,
Sicília, Malta, Xipre, també es beneficien d’un major
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finançament europeu, amb mecanismes per compensar costs
d’insularitat.

Avui, el repartiment dels fons FEDER per habitant trobam
que és absolutament desproporcionat, les Illes Balears reben 15
euros dels fons FEDER per habitant i any; Cerdanya o Còrsega,
acollits a aquests mecanismes de compensació de costs
d’insularitat, reben, Cerdanya 59, Còrsega 72 euros per habitant
i any. Per tant, si es reconegués per al cas de les Illes Balears les
limitacions que implica la insularitat, tal com s’ha fet per
exemple a Canàries, rebríem 35 euros addicionals per habitant
i any, implicaria rebre un finançament dels fons FEDER de 352
milions d’euros enfront dels 107 que es reben actualment; un
increment de 245 milions d’euros de la Unió Europea per a tot
el període al qual feia referència.

En segon lloc, el segon dèficit fa referència també als fons
de cohesió. Després dels fons FEDER, aquest fons, el de
cohesió, és el segon més important de tota la Unió Europea pel
que fa a la quantia econòmica. En el cas d’Espanya, és
beneficiària de manera transitòria i és el Govern central qui
assigna aquests recursos a les comunitats autònomes. Avui, la
distribució és la següent: les Illes Balears reben 3 euros dels
fons de cohesió per habitant i any; Canàries, 14; Xipre, 91;
Malta, 101. Si les Illes Balears, per tant, rebessin un tractament
similar al d’altres illes europees, com Canàries, per exemple, en
aquest fons específicament dissenyat per connectar via transport
el territori europeu, rebríem un finançament del fons de cohesió
de 98 milions d’euros enfront dels 22 actuals, un increment de
76 milions respecte dels d’ara.

I el tercer dèficit no l’esmentaré, se n’ha fet ja referència,
s’ha explicat i, a més a més, el compartim absolutament, que és
el no reconeixement de la situació de frontera de les Illes
Balears, que en aquests moments les Illes, a causa d’aquesta
situació, som l’arxipèlag d’Europa que no està, que no té
reconegut com a regió transfronterera, tot i que la mar és
frontera natural de Balears amb Itàlia, Cerdanya, amb França,
Còrsega i Costa de Marsella, o Malta; si les Illes Balears
rebessin aquest reconeixement implicaria un finançament
màxim hipotètic d’entorn dels 48 milions d’euros, enfront dels
3,4 actuals, per tant un increment de 44,5 milions d’euros.

En definitiva, en total les Illes Balears rebrien, haurien de
rebre 498 milions d’euros per tal de rebre el mateix tractament
financer que altres territoris amb característiques similars. Açò
és el que creim que s’ha de reclamar, que ha de reclamar el
Govern de les Illes Balears, que ha de negociar el Govern de les
Illes Balears, que correspon a les Illes Balears no només el
tractament com a regió transfronterera, que -insistesc-
compartim absolutament.

No només açò, el govern anterior ho va defensar, i jo crec
que tots els grups parlamentaris avui aquí presents en són
conscients, però va defensar no només aquesta situació de
frontera de les Illes Balears sinó també la resta de recursos
provinents d’Europa als quals no podem de cap de les maneres
renunciar.

Em sembla que la proposta és incompleta, per açò hem
presentat aquestes dues esmenes que, efectivament, fan
referència a reclamar tot allò que ens pertoca, tot allò dels fons
europeus que ens pertoca, no només l’aportació referida a la
frontera. Em sembla que la proposta va molt de ròssec d’una
iniciativa del Govern, nosaltres creim que no és el Parlament
que hagi d’anar de ròssec de les iniciatives del Govern sinó que
és el Parlament qui ha de marcar el Govern i en aquest sentit
creim que la proposta necessita ser més completa, necessita ser
ampliada amb les esmenes que aportam en el sentit a què ja he
fet esment anteriorment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posició dels grups que no
han presentat esmenes. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs per un
temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. La veritat és que aquest matí quan venia
cap aquí, llegia els diaris dins l’avió i he pensat que la mesa
d’aquesta comissió li havia fet un flac favor al Sr. Rubio
presentant aquesta proposició no de llei precisament avui.
Després m’he adonat que jo no som habitual d’aquesta
comissió, que el Sr. Rubio és membre de la mesa i, per tant, crec
que el flac favor se l’ha fet a ell mateix, intentaré explicar-me.

Avui és un mal dia per parlar de compensació, de cohesió i
de cooperació. Avui hem berenat amb els pressuposts generals
de l’Estat i el tractament que els pressuposts fan a les illes,
precisament no fa que sigui el millor dia per demanar que
Europa pensi en cohesionar la nostra societat a partir de
modificar legislació. I m’explicaré. Els pressuposts per una
banda penalitzen les illes, redueixen les inversions en 500
milions d’euros, parlaré d’Europa, no parlaré d’Espanya, però
crec que és important; penalitzen -dic- la inversió, però després
manifesten una enorme desconfiança en la capacitat del Govern
de les Illes Balears, del Sr. Bauzá i del Sr. Aguiló, per adreçar
la situació econòmica, perquè si un indicador és el transport aeri
-parlam d’illes- de l’activitat econòmica, que redueixin la
quantitat del descompte de resident, és a dir, preveuen que
volarà molta menys gent a Balears que a Canàries, on no
governa el Partit Popular, és significatiu. El descompte resident
global baixa (...), a Balears un 43%. Per tant, poc es fien que el
Govern sigui capaç de redreçar la nostra situació econòmica. Els
números de vegades són més clars, més expeditius, més
transparents que les paraules.
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Però no només açò, a més també hem vist que una petició
aprovada i reiterada per aquest parlament, com és demanar la
supressió o la reducció de les taxes aèries a les Illes Balears, no
només apugen les taxes d’una manera important, un 18% per a
totes les persones que hagin de volar, sinó que a més per a les
Illes Balears un preu políticament que havíem tingut des de
sempre com són les taxes de seguretat aèria pels vols entre illes,
passen del 0,33 euros a 1,73 euros. Vol dir que anar i tornar de
Menorca o Eivissa a Mallorca, o a l’inrevés, apujarà 2,80 euros,
simplement per les taxes de seguretat. Una decisió del Govern
d’Espanya, que, a part d’encarir el bitllet, significa una
destrucció de la necessària cohesió territorial de les nostres illes.

Per tant, avui és un mal dia per demanar cohesió, cooperació
i compensació a Europa. Vostè me contestarà després, ja me
dirà que tot és culpa del Sr. Zapatero i del Sr. Antich, però
evidentment permeti'm que li digui que açò són números, açò
són pressuposts i ja està. 

Estam d’acord que s’ha de reduir i s’ha de corregir la
normativa europea que limita als 150 quilòmetres per fer la
compensació transfronterera en el cas de les illes, però m’ha
sorprès molt, i em perdonarà que li ho digui, la seva memòria
selectiva. Vostè quan ha fet la seva exposició de per què i qui ho
havia defensat fins ara, ha dit que la Presidència espanyola
davant la Unió Europea de torn ho havia estalonat, que ho havia
estalonat la Unió Europea, el Parlament Europeu, però
evidentment..., simplement li donaré unes quantes fites de les
moltes que hi ha dins les iniciatives, perquè s’ha oblidat de la
feina que va fer el Govern de les Illes Balears, el Sr. Martí ja ho
ha apuntat d’alguna manera, perquè costa tant reconèixer, ni per
una vegada alguna cosa que no va fer del tot malament el
govern Antich, costa tant! Vostè ha fet un exercici de retòrica
bastant surrealista per evitar dir que el govern Antich havia pres
iniciatives.

Bé, li diré que l’any 2008 hi ha la resolució de Palma sobre
cooperació territorial, que la comissió d’illes de la Conferència
de Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa solAlicita açò el
2008, a impuls del govern Antich. L’abril del 2010 a Palma hi
ha la Cimera sobre el reconeixement de la insularitat a la
política regional europea, que fa una declaració solAlicitant açò.
És a dir, les feines que va fer la presidència balear dins la
presidència europea, va ser el govern Antich el que va impulsar
açò que vostè avui solAlicita i que nosaltres compartim.

Però continuam, el maig de 2010, i em perdonarà que
esmenti el dimoni, el Sr. Oriol Jonqueras, eurodiputat
d’Esquerra Republicana en aquell moment, va presentar i va
aconseguir l’aprovació per part del Parlament europeu de la
mateixa qüestió. Però és que el setembre del 2010 el Parlament
europeu també va aprovar la resolució de Palma que havia
presentat i defensat el Sr. Antich l’abril de 2010, el setembre de
2010 l’aprovava el Parlament Europeu, el Sr. Antich la va
defensar i el Parlament Europeu la va aprovar. A més, l’octubre
del 2010 en el debat d’orientació de política general d’aquest
parlament, es va aprovar per unanimitat una proposta de
resolució impulsada pel Sr. Alorda, del BLOC en aquell
moment, per iniciativa del pacte de progrés, dels partits
progressistes. Però encara n’hi ha més. El 2011 el diputat Sr.
Gabriel Barceló d’aquesta cambra va defensar davant la Unió
Europea i va aconseguir l’aprovació aquesta mateixa qüestió. I
finalment, el març del 2012 el Consell Econòmic i Social

Europeu aprova una resolució defensant aquesta qüestió i
evidentment vostè sap que si el març de 2012 s’aprova, amb la
velocitat de creuer que tenen les institucions europees, vol dir
que no ha estat perquè ho hagi demanat el govern actual, sinó
que ho va demanar i és conseqüència de totes les actuacions del
govern anterior.

És a dir, tothom ho ha fet, el Sr. Gómez, el Sr. Bauzá ho han
defensat últimament, està molt bé i ho compartim tots, és bo,
però vegi que açò és un esforç de tots els grups polítics,
almanco de la iniciativa del Govern de les Illes Balears, del Sr.
Antich que també ho va defensar. No ho intent obviar perquè no
passa res, al final les iniciatives que són bones, són bones per a
les illes les defensi qui les defensi. I en aquest cas ho va fer el
Sr. Antich, com la petició de supressió de taxes que li deia
abans en el transport aeri també seria bona i la defensa el Sr.
Bauzá, no li fan cas a Madrid, però la defensa el Sr. Bauzá. Tant
de bo li fessin cas i el felicitaríem si ho aconseguís com el
felicitam perquè ha aconseguit posar 6.000 euros per a una
declaració dels vols entre Menorca i Madrid.

Evidentment si el Sr. Bauzá convenç el Sr. Rajoy que ha de
defensar davant la Unió Europea aquestes modificacions, li
assegur que demanaré al meu partit que no l’acusi de pidolaire
-pedigüeño en castellà-, com va acusar el Sr. Aznar al Sr.
González quan va defensar davant la Unió Europea l’any 1991-
1992 els 8,9 bilions de pessetes del fons estructurals i els
244.000 milions del fons de cohesió, vostè no se’n recorda, però
la reacció de l’oposició espanyola en aquells moments va ser
tractar el Govern d’Espanya de pedigüeño, de pidolaire. Crec
que la defensa dels interessos, a Balears, a Madrid i a Europa,
com la defensa del nostre país a Europa, crec que l’oposició ha
de ser molt més responsable de com ho va ser el Sr. Aznar,
actual president honorari del seu partit.

Votarem a favor de la seva proposició perquè evidentment
en un acte de coherència amb totes les actuacions que ha fet el
partit que jo represent en aquesta cambra i també un acte de
coherència dels interessos de Balears, en defensa de cooperació
i la cohesió, crec que és de justícia demanar que Europa
modifiqui aquesta declaració injusta per a les illes. Votarem a
favor també de les esmenes que ha presentat el Sr. Martí. I,
evidentment, no hi ha dret que només tres arxipèlags de tota la
Unió Europea no tenguin accés, els doblers són pocs, però tot fa
a una cosa pobra i en aquests moments les Illes Balears són una
casa pobra, només són tres arxipèlags que no tenen dret a
aquests fons FEDER, les Illes Cíclades, les Illes Hèbrides i les
illes que prest haurem d’anomenar híbrides perquè si continuam
amb la política lingüística i la política de cohesió social del
Partit Popular, les Balears passarem a ser unes illes híbrides.

Gràcies, 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 la suspensió de la sessió, o si podem continuar?

Per fixar la posició i assenyalar si accepta les esmenes té la
paraula el grup proposant, el Sr. Fernando Rubio per un temps
de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot he de dir que no
compartesc un argument que ha exposat el portaveu del Partit
Socialista, “aquí hem vengut a parlar d’Europa i no d’Espanya”.
És que Espanya és Europa, per tant, aquest és el primer error
que crec que vostè fa en el plantejament. Crec que parlar d’Illes
Balears, parlar d’Espanya és parlar d’Europa. Per tant, no
podem veure les Illes Balears com una regió que està a les
antípodes i nosaltres no tenim res a veure amb el conjunt de la
Unió Europea. Per tant, parlar de les nostres illes és parlar
d’Europa, parlar del nostre estat és parlar d’Europa. Per tant,
crec que en aquest sentit vostè no té les coses molt clares.

Quan jo parlava de totes les actuacions que s’han fet per tal
d’intentar llevar aquest límit i aquesta exclusió que afecta la
nostra regió europea, que són les Illes Balears, en tot moment he
parlat d’institucions, no he parlat de càrrecs, jo no he parlat ni
del Sr. Zapatero, però sí que he parlat d’un govern presidit pel
Sr. Zapatero. Jo no he parlat del Sr. Antich, però sí que he parlat
d’actuacions d’un govern presidit pel Sr. Antich i pel Sr. Bauzá.
Escolti, no es posin d’aquesta manera! A nosaltres el que ens
interessa són les institucions en el seu conjunt. I crec que un
tema com aquest, en el qual tots hauríem d’estar units perquè és
una qüestió estratègica de la nostra comunitat autònoma, hem de
parlar d’institucions, no hem de parlar de si és tal persona o tal
altra a qui hem de penjar la medalla. La medalla ja es penjarà i
es repartirà, no passi cap pena, però ara el més important és
aconseguir aquest objectiu. Per tant, crec que hem de ser
seriosos i quan parlam d’aquest tema i de fer aquest debat, s’ha
de fer un debat responsable, no s’ha de fer un debat de jo més
que tu o no has dit el nom de les persones que són els meus
amics o que a mi m'agraden. Jo crec que això és distreure
l’atenció i hem de fer tot el contrari, ens hem d’unir per lluitar
per aconseguir aquest fi comú que és tan important per a la
nostra comunitat autònoma.

I vostè em diu que avui és el pitjor dia. I jo li diré que avui
és el millor dia per parlar d’aquest tema, el millor. I és el millor
perquè en un moment de dificultat econòmica, en el qual sí li he
de dir que vostès tenen molta responsabilitat que ens trobem en
la situació econòmica que tenim i que el Govern de l’Estat i el
Govern de les Illes Balears hagi de prendre mesures difícils,
complicades, però que són absolutament necessàries i que, a
més, són marcades per aquesta política de la Unió Europea,
perquè nosaltres som també Europa, crec que és el millor dia
per reclamar allò que és una injustícia per a la nostra comunitat
autònoma, per poder rebre aquests milions d’euros que en
aquests moments tenim vetats per una interpretació de la
Comissió Europea, per la qual a nosaltres se’ns limita i no ens
donen aquests fons per fer els nostres projectes transfronterers.
Per tant, crec que aquesta és la prioritat. Crec que avui és el
millor dia, no crec que sigui això un problema. 

Ara m’agradaria comentar o valorar les esmenes presentades
pel PSM. La primera esmena, el fons de cohesió, nosaltres
entenem que és una altre tipus de finançament, que res te a
veure amb el finançament de programes de cooperació
transfronterera a la qual podem optar com a regió europea que
som en aquests moments. En tot cas s’hauria de fer una altra
petició, seguint la línia de totes les reclamacions que es fan a la
Comissió Europea i que es fa per part del Govern de les Illes
Balears, com també per part dels anteriors. La realitat és que
aquesta primera esmena no vol dir res per una qüestió, perquè
convé saber que no som elegibles per rebre fons de cohesió, del
fons de cohesió, com aquesta esmena demana, es poden
beneficiar els estats membres de la Unió Europea que tenen un
producte interior brut inferior al 90%. Vostè ha parlat d’altres
regions que per ventura es troben en aquesta situació. I després
és l’estat membre qui reparteix. Per tant, és l’estat membre qui
la percep. Per tant, no és competent una regió per demanar-ho
i per això no podem acceptar aquesta esmena en aquesta
proposició no de llei, però una esmena semblant redactada o
plantejada en els termes jurídics pertinents, òbviament també
tendria el nostre suport.

El que sí podem fer és reclamar que al repartiment dels fons
FEDER i les ajudes estatals amb finalitat regional, no es tengui
en compte únicament el producte interior brut, sinó que
estenguin en compte criteris com la insularitat. Aquesta sí que
seria una línia correcta. Aquí parlam d’una qüestió diferent, ja
ho he dit, que és el criteri de la distància dels 150 quilòmetres
perquè les Illes Balears puguin optar a aquest finançament i a
aquests programes de cooperació transfronterera en el marc de
la cooperació territorial de política de cohesió.

I pel que fa a l’esmena de Canàries, aquestes illes juguen a
una altra lliga i això vostè ho hauria de saber, a la qual nosaltres
no hi podem jugar, i no hi podem jugar perquè les Canàries
tenen la batalla guanyada perquè són una regió ultraperifèrica,
les nostres illes no ho són; el nostre comú productiu i profitós,
el nostre camí que hauríem de seguir i que és el que seguim, és
el camí de les regions insulars. Per tant, seguir pel camí de les
regions ultraperifèriques seria perdre el temps en el si de la Unió
Europea.

Per tant, no podem acceptar aquestes dues esmenes
presentades pel grup proposant per aquesta argumentació que
acabam de fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per tant, entenc que les esmenes no són acceptades.

Per tant, passam a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 1452/12.
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Vots a favor? 13.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 1452/12.

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