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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, molt bé.

Compareixença RGE núm. 6869/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller de Presidència,
per tal d'informar sobre la Conferència de presidents de
consells insulars.

L’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença RGE
núm. 6869/12, del conseller de Presidència, solAlicitada pel Grup
Parlamentari Socialista, per tal d’informar sobre la Conferència
de presidents dels consells insulars. 

Assisteix el Sr. Antoni Gómez i Pérez, conseller de
Presidència, acompanyat de la Sra. Maria del Carmen Lliteras
i Arañó, directora general de Relacions Institucionals i Acció
Exterior; la Sra. Julia Rubio i Mas, cap de gabinet del conseller,
i la Sra. Maria Elena Dávila i Centeno, responsable de
Comunicació.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral
sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
como bien saben el pasado día 24 de mayo se celebró la primera
reunión de Conferencia de presidentes de esta legislatura y de
esta manera dimos cumplimiento a lo establecido en el artículo
74 de nuestro Estatuto de Autonomía y, además, reafirmamos
nuestro compromiso de colaboración y lealtad institucional
entre el Govern de les Illes Balears y los consells insulares.

En esta reunión, presidida por el presidente del ejecutivo
autonómico, el Sr. José Ramón Bauzá, y con la asistencia de los
presidentes de los consells insulares de Mallorca, Menorca,
Eivissa y Formentera se abordaron temas de gran relevancia
para las instituciones insulares y locales de nuestras islas.
Concretamente, se abordó en esta primera conferencia el estado
de ejecución y la previsión de inversiones estatutarias, la
financiación de los consells insulares, la conectividad aérea y
marítima entre las islas y la península, la Ley de turismo de las
Islas Baleares y el traspaso de competencias en materia de
promoción turística, entre otras.

En cuanto a inversiones estatutarias el Govern dio cuenta de
la situación global y de la ejecución del gasto derivado de los
convenios para inversiones estatutarias firmadas durante la
legislatura pasada, concretamente durante los ejercicios 2009 y
2010. En este sentido, se informó a los consells de que de los
296 millones de euros recibidos del Estado durante los
ejercicios 2009 y 2010 en los presupuestos de gastos se
incluyeron finalmente 254 millones; de los 42 millones
restantes, una parte se destinó a otros fines, otra se contabilizó
por separado y no consta que el resto se ejecutara.

Asímismo, el Govern recordó que en el 2011, año electoral
en el ámbito nacional y autonómico, no se firmó ningún
convenio entre Gobierno central y autonómico en materia de
inversiones estatutarias y que en el año en curso, en el que tuvo
lugar la conferencia, es decir en el año 2012, no se contemplaba
ninguna partida presupuestaria en los presupuestos generales del
Estado para este fin. 

No obstante, quedó de manifiesto la continua interlocución
que el Govern mantiene con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y la necesidad de impulsar el trabajo
en el seno de la Comisión Mixta de Economía y Hacienda ,que
es el órgano estatutario de composición paritaria para intentar
paliar la situación. En este sentido, se estableció la necesidad de
negociar la prórroga de algunos convenios con el Estado, la
modificación de otros, tanto en actuaciones que se debían llevar
a cabo como en cuanto a previsiones temporales para su
ejecución.

En lo que respecta a la financiación de los consells insulares
se estableció la necesidad de poner en marcha una nueva ley de
financiación de los consells que cumpla una clara delimitación
de las funciones y los servicios que han de desarrollar cada una
de las instituciones autonómicas e insulares, con la finalidad de
que este nuevo instrumento permita a los consells conseguir una
suficiencia financiera para desarrollar sus competencias.

Otro de los temas que se trataron en esta primera
conferencia de presidentes fue la deuda que el Govern mantenía
con los consells. En este sentido se dio cuenta de que en ese
momento la deuda ascendía a 298,5 millones, de los cuales 38
correspondían a Eivissa, 13,5 a Formentera, 220 a Mallorca y 27
a Menorca. Al respecto, los presidentes de los consells
manifestaron su preocupación, como no puede ser de otra
manera, aunque mostraron su comprensión por la situación de
dificultad financiera por la que atraviesa el ejecutivo
autonómico.

La conferencia valoró positivamente y como un reto de
especial dificultad que, de acuerdo con las previsiones
establecidas, los pagos a los consells insulars durante el año
2012 superarían con creces los realizados efectivamente durante
el 2011, compromiso que por cierto hemos cumplido.

Los miembros de la conferencia reconocieron por
unanimidad ser conscientes de los obstáculos que representan
los déficit de caja que se acumulan mensualmente y en
consecuencia de las dificultades insalvables para atender por
parte del Govern el importe total de la deuda a corto plazo. En
este sentido, se solicitó al Govern, por parte de los consells
insulars, un esfuerzo adicional para que, una vez que las
medidas de ajuste de gasto y de incremento de ingresos
propiciadas por las políticas del Govern fructifiquen, se aborde
un calendario de pagos a las instituciones insulares.
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Se abordaron también en este encuentro diversos temas en
materia de conectividad aérea y marítima entre las islas y la
península. En este sentido, la conferencia expresó su
satisfacción por los logros conseguidos hasta ese momento
respecto a la declaración de la ruta Madrid-Menorca como
obligación de servicio público que, como saben todos ustedes,
hoy esta reivindicación histórica es ya una realidad y desde el
pasado 1 de marzo está en funcionamiento. Se informó también
de las negociaciones que se estaban llevando a cabo con el
Ministerio de Fomento para conseguir la consideración de
obligación de servicio público para la ruta Madrid-Ibiza. 

Asimismo la conferencia instó al Govern y al Consell de
Formentera a iniciar la interlocución para llegar a acuerdos
satisfactorios en materia normativa sobre transporte marítimo
que afectan a la conexión marítima de la pitiusa menor con
Eivissa y la península.

También en materia de transportes se informó de que por
parte del Govern se está impulsando la modificación de la Ley
de puertos autonómica con la que se pretende establecer un plan
director de puertos para cada isla.

Me es grato hablar ahora de uno de los temas que se llevó a
la conferencia y que hoy es ya una realidad en nuestra
comunidad como es la Ley de turismo, en aquel momento desde
el Govern se informó a los consells insulars de cuál era la
situación del por entonces proyecto de ley de turismo de las
Islas Baleares. 

Una vez aprobado por el Consell de Govern entró en el
Parlamento el día 14 de mayo de 2012, diez días antes de que
tuviera lugar la Conferencia de presidentes, y se informaba a los
consells de que a partir de entonces todas las observaciones,
sugerencias y posibles discrepancias se habrían de instrumentar
de común acuerdo con el Govern a través de la oportuna
interlocución con los grupos parlamentarios de la Cámara
autonómica.

Se aprovechó el encuentro para agradecer la participación
activa de los consells insulares en la redacción de esta norma en
la que se tuvieron en cuenta gran parte de las alegaciones
presentadas por las instituciones insulares. 

También en materia de turismo se abordó el traspaso a los
consells en materia de promoción turística. En este sentido, y
aunque se manifestó la voluntad de cumplir con lo establecido
en materia de traspaso de promoción turística que fija el
Estatuto de Autonomía en su artículo 70, se acordó por
unanimidad no iniciar dicho traspaso al considerar que no era el
momento más conveniente debido a la complicada coyuntura
económica y a las dificultades de financiación de las
administraciones públicas.

Por otra parte, se trató la problemática específica de los
ciclos formativos que se imparten en la isla de Formentera. En
este sentido, se puso de manifiesto la necesidad de cara al 2012-
2013 de ajustar la oferta de Formación Profesional debido a las
circunstancias socioeconómicas.

Asimismo, desde el Govern se informó de que en esos
momentos se estaba finalizando la redacción del proyecto
ejecutivo para que el IBAVI se encargue de la promoción y la
construcción de viviendas de promoción pública en Sant Ferran.
Y también, en materia de inversiones en la isla de Formentera,
se informó de las actuaciones llevadas a cabo para la futura
construcción de un nuevo centro escolar en Sant Ferran de Ses
Roques, pendiente de crédito presupuestario para la redacción
del proyecto básico.

Para ir acabando, les informo de que en esta primera reunión
de la Conferencia de presidentes se habló de la necesidad de
trabajar conjuntamente para evitar las duplicidades entre la
Administración autonómica y los consells insulars, y se dio
cuenta de la primera fase del proyecto de reestructuración del
sector público instrumental.

Y esto, Sr. Presidente, es todo por mi parte. Muchísimas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes
o observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si
volen una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix ara la intervenció dels grups parlamentaris, el Sr.
Conseller pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Xico
Tarrés, per un temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies, Sr. Conseller,
per ser aquí. Evidentment crec que tenim punts de vista
diferents vostè i jo de com han anat aquestes reunions amb els
diferents presidents dels consells insulars o de la reunió de
presidents que hi va haver efectivament al mes de maig de l’any
passat.

És clar, vàrem demanar aquesta compareixença arran
d’aquella reunió i la tenim avui, deu mesos després, tampoc no
és tan dolent perquè podem avaluar les conseqüències que hem
tengut dels acords que es varen prendre en aquella reunió i que
vostè ha dit aquí, i que bàsicament estic d’acord amb el que
vostè ha dit, que supòs que és el que varen tractar, no puc
rebatre’l ni puc negar-ho, només em puc basar en el que han dit
els mitjans de comunicació, el que han dit alguns presidents a
les declaracions que varen fer en sortir d’aquella reunió i a les
declaracions que varen fer deu mesos després, quan se’ls va
convocar de manera individual per parlar dels problemes que
tenien cadascun d’ells.

És clar, vostè ha de ser obligatòriament optimista, vull dir,
ha d’expressar-nos aquí que les coses van bé, seria anormal que
vengués el conseller de Presidència a dir-nos que les coses van
malament i que no funcionen. 
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Sincerament, li vaig a dir amb tota la humilitat del món que
crec que les coses estan una miqueta pitjor deu mesos després
de quan varen fer aquesta reunió, estan pitjor per a cadascuna de
les illes. I vegem si pot ser cert o no pot ser cert. Jo només em
puc basar, vostè llavors supòs que m’ho desmentirà o em dirà
que no és així, en el que han dit els mitjans de comunicació. I
després d’aquella reunió va sortir el president del Govern
assumint que s’havien pres una sèrie de compromisos. El primer
compromís que va dir que s’havia pres és que en un mes, el juny
del 2012, els consells insulars disposarien d’un esborrany de la
nova llei de finançament dels consells insulars, no? Vull dir,
tenim els retalls d’on es deia, està tot escrit, que disposarien
d’aquest esborrany.

Per un altre costat, li he de dir que per part del Consell
Insular d’Eivissa, que és d’on som jo, idò em vàrem dir “tot
d’una que tenguem aquest esborrany, el mirarem tots junts per
poder-hi treballar”, la qual cosa diu molt a favor de la
colAlaboració que volen tenir per part de la presidència del
consell insular. Evidentment, no me n’han dit res, no me n’han
parlat de què tinguessin cap esborrany d’això i en vàrem parlar
amb el vicepresident Econòmic i també ens va dir que no, que
les dates eren unes altres i que no s’havia pogut fer fins al
moment.

El segon compromís era que durant el 2012 es pactaria i
s’aprovaria un text definitiu de model de finançament
consensuat per tots. Si no el tenim en cadascuna de les illes per
veure què és el que es proposa inicialment, idò difícil és que
tenguem un text definitiu de model de finançament i menys
consensuat per tots.

El tercer compromís era que aquest nou model de
finançament entraria en vigor l’any 2013. El vicepresident
Econòmic ens va dir aquí que l‘any 2013 mirarien de treballar-
hi i d’elaborar-lo perquè s’havia retardat i evidentment no es
podria aprovar el 2013. Vull pensar, a no ser que tothom sigui
molt bo i tothom estigui molt d’acord i, en el primer esborrany
que es faci, tothom hi coincideixi, per la qual cosa li asseguro
que el convocaré, a vostè, aquí encara que només sigui per
felicitar-lo en nom de tot el Govern, però crec que tendrem
rascades entre les diferents illes perquè és normal i és el que
toca si volem fer un bon model.

Apart del model de finançament els consells insulars varen
posar damunt la taula el problema del deute que té el Govern
balear, com vostè ha dit, i que s’havia disparat l’últim any. Vull
recordar que aquesta Conferència de presidents que hi va haver,
com dèiem, el mes de maig, havia estat demanada a través d’una
proposició no de llei per part del meu company, Sr. Pons, al Ple
del Parlament perquè no es convocava la Conferència de
presidents, i es va convocar dos mesos després, però aquí, a
partir d’aquestes peticions, el president va assumir un altre
compromís, que era alliberar algunes quantitats per afrontar
aquest deute per ajudar els consells el més aviat possible. Això
ens ha dit vostè i crec que té raó, no? Vull dir que havien arribat
algunes quantitats als consells insulars, veurem si eren
suficients o no eren suficients, si els han alleugerat o no els han
alleugerat del seu deute als consells insulars.

Vull recordar que el maig del 2010, del 2012, quan parlàvem
-i vostè ho ha dit-, el deute del Govern cap als consells era de
220 milions a Mallorca, perquè a mi m’ha faltat alguna de les
dades que vostè ha donat, i crec que en el d’Eivissa m’he
equivocat, perquè jo tenc 38 al d’Eivissa en aquell moment, 27
al de Menorca i 12 al de Formentera, que aquests dos són els
que deia vostè, alguna xifra ha mesclat perquè no em quadra
quant a dates, parlam de maig del 2012. Total, el deute del
Govern als consells al maig del 2012, com dic jo, era de 297
milions d’euros.

Apart de tot això, a la Conferència de presidents, el
president Bauzá es va comprometre al següent, que seria el
cinquè compromís, es va comprometre a reivindicar davant el
Govern de l’Estat les inversions estatutàries que concretament
en el cas d’Eivissa es volia destinar a la segona fase del Palau
de Congressos, s’hi va comprometre el president del Govern, a
demanar aquests fons estatutaris, ara veim que parlam d’una
altra cosa.

El sisè compromís va ser avançar en els tràmits dels traspàs
de la competència en promoció turística, també ens ha dit vostè
que era la voluntat que es tenia i deu mesos després, no sé si
s’ha avançat o no, però llavors en podrem parlar.

El següent compromís va ser comprometre’s a millorar la
connectivitat aèria de les illes que no són Mallorca, també ens
ho ha comentat vostè i també deu mesos després podem veure
si aquesta connectivitat ha millorat o ha empitjorat, algunes illes
han hagut de tancar hotels a l’hivern, molts, una gran part,
perquè no hi poden arribar els turistes.

Següent compromís del president va ser mantenir els
convenis de benestar social que, segons reconeix, estan mal
dotats i no es pagaven; supòs que no es pagaven perquè
l’anterior govern era un desastre, jo li ho dic abans que m’ho
digui vostè i així ho deixam tranquil.

El següent compromís va ser que Govern i consells es
comprometen a eliminar les duplicitats entre aquestes
administracions. Hi ha duplicitats que tots pensam que s’han
d’eliminar i no hi arribam.

Però vaja, per a mi la realitat és una altra deu mesos després,
intentaré contar-la-hi i vostè després supòs que em dirà amb què
estan d’acord i amb què no: en comptes de resoldre problemes,
aquests s’han agreujat en deu mesos; en comptes de complir els
compromisos, aquests han quedat, alguns, en l’oblit més
absolut. Al final del 2012 ja ens vàrem trobar un titular que
deia, el titular deia “Bauzá y Salom quieren aprobar en 2013 la
Ley de financiación de consells insulares”, això era a finals del
2012; incompliment dels compromisos de la nova llei de
finançament del consell insular, han passat deu mesos i no tenim
constància de cap esborrany, li ho deia abans, ni de cap proposta
ni de cap iniciativa relacionada amb la nova llei de finançament
dels consells insulars.
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Pensi que si vostè em diu que no és així, que els consells
tenen una proposta damunt la taula, jo en aquest cas em
consideraré enganyat pel meu president de consell, que aquests
dies passats em deia: no tenim res, en parlarem, anirem
avançant encara que siguem nosaltres a nivell insular. I jo supòs
que ens diran que això serà per a l’any 2014 i així vull pensar
que anirem any rere any.

Compromís d’eixugar el deute amb els consells insulars, en
deu mesos ha augmentat el deute del Consell de Mallorca, amb
el consell de Menorca, amb el consell d’Eivissa i amb el consell
de Formentera, d’un total de 297 milions que havíem acordat
abans, que més o menys era el que em deia vostè, però que
alguna xifra a mi no em quadrava, que ara li diré perquè, hem
passat a un deute de 350 milions d’euros, jo dic 350, perquè és
el que dic jo, el que tenim nosaltres, vostè evidentment, supòs
que em podrà dir que la xifra és una altra.

En començar aquest 2013 es devien a Mallorca 285 milions
d’euros; a Menorca, 33 milions d’euros; a Eivissa, el Partit
Popular d’Eivissa ens diu que 35,5 milions, segons els nostres
comptes són prop dels 50 milions, i a Formentera, 13,5 milions,
que és la xifra que vostè m’ha donat inicialment, com la xifra
que tenia Formentera deu mesos enrere, per això li deia que hi
havia alguna cosa que no em quadrava.

Això suposa un incompliment total que provoca enormes
problemes als consells insulars, com vostè ja pot imaginar, com
per exemple el Consell d’Eivissa ha demanat aquest mes un
avançament dels sous que reben de Madrid corresponents als
mesos de març, abril i maig. Si ha hagut de demanar un
avançament a Madrid, vol dir que el problema l’estam
traslladant als propers mesos, a partir de juny, juliol tendrà
problemes importants.

Continuam amb els compromisos que dèiem abans, el
cinquè, de reivindicar els fons estatutaris, res de res, nosaltres
fins i tot estam dient -i vostè ens ho ha sentit els darrers dies-
que hi havia fons assignats, partides que havien arribat i que no
s’han executat, per exemple a Eivissa n’havien demanat per a
l’Escola d’Hostaleria, l’Escola d’Idiomes, i d'aquests doblers no
sabem què se n’ha fet.

De la promoció turística, evidentment res de res. Jo crec que
també en els diferents plens es va sentint que anam preguntant
al conseller de Turisme per com avancen els problemes que
tenim quant a promoció, que van desapareixent sous, recursos
que teníem abans. 

Quant a connectivitat podem dir que a Menorca s’ha posat
l’obligació de servei públic, a Eivissa no, en aquest cas Eivissa
ha perdut més connexions per segon hivern consecutiu. Per això
li deia que en el cas d’Eivissa el 60 i busques, quasi el 70% dels
hotels que tenien obert a l’hivern perquè anaven tenint clients ha
tancat perquè no tenen connexions amb l’exterior, i les poques
que hi ha són caríssimes.

El següent compromís, convenis de benestar social, molt
greu. En el 2012 no es varen firmar alguns dels previstos, com
el de finançament de Cas Serres, i aquest 2013 està essent pitjor.
L’altre dia aquí vàrem veure també una proposta que vàrem
comentar, però vull recordar que els alcaldes del Partit Popular
tant de Sant Antoni, allà on hi ha una residència, com de Sant

Josep, on n’hi ha una altra, estan demanant que aquestes
residències s’obrin perquè fan falta. 

El novè compromís era evitar duplicitats; per això varen
convocar cimeres de govern amb els consells, per parlar de
duplicitats, i tot això no ha anat endavant, fins al punt que jo per
acabar, Sr. President, crec que ara es compleixen 10 minuts, si
no m’equivoc, supòs que me’n permetrà un o dos més per
amabilitat...

EL SR. PRESIDENT:

Lleva uno y medio por amabilidad y le doy medio minuto
más por amabilidad.

(Algunes rialles)

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Idò jo confiaré en la seva amabilitat, Sr. President.

A les darreres cimeres que hi va haver, que varen ser
individuals de cadascun dels consells, ens vàrem trobar
declaracions que la presidenta del Consell de Mallorca, per
exemple, l’any 2012 deia: “El presupuesto es un parto
complicado”, va dir referent a la situació econòmica; per part
del Consell de Mallorca evidentment ha estat un part complicat
i molt complicat, perquè s’ha fet tard. A la cimera del 2013 el
president del Consell de Menorca va dir: “La sensación sobre
la falta de atención del Govern a las necesidades de Menorca
precisa de una respuesta”, és a dir, no se li havia dat. El
president del Consell d’Eivissa va dir: “Parlat el que ha parlat,
ojalá hubiera conseguido sacar más, pero no hemos sacado
nada”. El president del Consell de Formentera va dir: “Salió
decepcionado de un encuentro que calificó de paripé, y del que
salió con las manos vacías”; no és la primera vegada que el
president de Formentera, l’únic que no és del Partit Popular, diu
el mateix; el 26 de setembre de 2012 va dir “espero que no haya
sido un paripé”; el 28 de febrer del 2013 va dir: “Formentera
califica de paripé la reunión con Bauzá, y le pide que elimine
la delegación”. 

Per tant el descontent dels presidents del Partit Popular i del
president que no és del Partit Popular és bastant gran amb les
reunions que han tengut fins ara amb el Govern.

I per no allargar-me més, Sr. President, li agraesc la seva
amabilitat i en el següent torn continuarem i podrem aclarir el
que vostè em contesti. 

Moltes gràcies, Sr. President.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS té
la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps màxim de deu minuts.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller,
per ser avui aquí per explicar el contingut de la reunió de la
Conferència de presidents de dia 24 de maig. Jo no repetiré el
contingut de la intervenció del portaveu del Partit Socialista,
que compartesc, i compartesc també en certa manera la
decepció perquè aquesta conferència havia de servir no només
per resoldre qüestions comunes, compartides, que estaven
damunt la taula, entre els diferents consells, sinó també per
continuar amb una tasca que crec que és obligació de qualsevol
executiu, que és desenvolupar el marc institucional que
estableix l’Estatut.

La Conferència de presidents és una figura establerta a
l’Estatut d’Autonomia, lligada emperò a una arquitectura
institucional molt clara i definida, i en aquest sentit decepció és
la paraula que expressa l’actitud que ha pres el Govern per no
voler continuar amb aquesta tasca de descentralització, de
desconcentració, que encomana l’Estatut d’Autonomia per
convertir efectivament els consells insulars en autèntics governs
a cada una de les Illes. Contràriament a açò ens trobam elements
que distorsionen aquesta arquitectura institucional, que ara no
m’hi estendré ni m’hi entretindré, ha estat ja motiu de debat en
aquesta cambra, com el delegat del Govern a Formentera, o
com..., jo diria que coses curioses que repetidament es
produeixen, com aquesta ingerència constant entre els poders
executiu i legislatiu, i només com a exemple d’aquesta
ingerència el trobaríem aquesta setmana, quan un diputat es
converteix en portaveu a Menorca del Govern, es converteix en
portaveu del Govern, per anunciar un canvi de criteri en
l’aplicació d’un impost a les grans superfícies, i no ho feia dient
que es presentarà una esmena del Partit Popular que
modificarà..., no, no, deia clarament, explicava clarament que
el Govern canviava de criteri i anunciava públicament aquest
canvi de criteri.

Realment és sorprenent, però realment demostra aquesta
poca claredat i aquest poc pes que tenen els consells insulars per
part..., o que dóna el Govern als consells insulars, aquest
protagonisme i aquesta voluntat que estan expressades a
l’Estatut.

Sense cap dubte uns dels elements clau d’aquesta
arquitectura és el finançament dels consells insulars. Hi ha el
compromís del Govern de posar damunt la taula un nou model
de finançament que fa molt de temps que s’hauria d’haver
plantejat, i és cert, i en aquest moment jo crec que és més urgent
que mai, però en qualsevol cas el compromís del Govern, hi és,
i el que esperàvem i esperam és que aquest compromís es
compleixi. Els terminis ja no es compleixen, s’ha posat de
manifest, però esperam que açò sigui prest, que prest puguem
tenir un document i que efectivament a aquest document se li
doni el tracte que hauria de ser essencial en una llei d’aquesta
magnitud, que és el de cercar el màxim consens entre
institucions i entre partits que són presents en aquestes
institucions.

No es parla de desconcentració, de descentralització, i el
Govern opta per utilitzar una altra referència, la d’evitar
duplicitats, i és cert. Tots compartirem el criteri que hem
d’eliminar duplicitats i que cada administració ha de tenir unes
competències clarament definides i clarament finançades, però
evitar duplicitats cal definir a favor de qui, i la nostra impressió
és que s’eviten duplicitats però no en el sentit que marca
l’Estatut d’Autonomia, és a dir a favor dels consells insulars,
sinó en sentit contrari. I ho hem vist amb la Llei general
turística i ho podem veure amb una llei que prest es tramitarà,
com és la Llei audiovisual, que genera duplicitats i que atorga
competències al Govern que són competències dels consells
insulars, referides a patrimoni, referides a cultura i fins i tot jo
diria que en algun aspecte també relacionades amb la promoció
turística.

Parlant de promoció turística: el Govern ja ha dit clarament
que no; ho ha dit reiterades vegades: no és el moment adequat
per transferir la promoció turística, tot i que els consells insulars
ho reclamen, tot i que els consells insulars han de destinar una
part del seu pressupost, dels seus recursos, a fer una promoció
que hauria d’anar a càrrec, lògicament, de qui té els recursos per
executar-la, per desenvolupar-la, que és el Govern. Açò és
realment inconcebible. L’Estatut diu clarament de qui són les
competències, i qui les ha d’exercir no té els recursos per poder-
ho fer, però qui ho fa, qui ho fa en aquest cas, no acontenta els
consells insulars que són els que realment són els responsables,
segons l’Estatut, els que han de liderar, els que han d’abanderar
la promoció turística a cada una de les Illes.

Deia, idò, de promoció turística, que en lloc d’anar en el
sentit que marca l’Estatut d’Autonomia feim passes enrere, i
tornaré a la Llei del sector audiovisual, millor dit, la Llei
audiovisual, no és del sector, que crea duplicitats quan dia rere
dia ens diu que no, que l’objectiu és eliminar-ne. Crea la
filmoteca balear, i quan descriu les funcions de la filmoteca
balear ens trobam que són literalment les mateixes funcions que
l’Estatut atorga als consells insulars, i que els consells insulars
desenvolupen com a arxius d’imatge i so; per cert, ja hi ha arxiu
d’imatge i so a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera.
Atorga competències als consells insulars en patrimoni, poder
declarar bé d’interès cultural alguna d’aquestes... produccions
o algun d’aquests enregistraments, quan aquesta és una
competència clarament delimitada i definida i atorgada als
consells insulars que fa l’Estatut i que fa la Llei de patrimoni
d’aquesta comunitat autònoma. 

Ho podríem extrapolar a la Llei general turística. En lloc
d’avançar en la línia de l’Estatut de fer dels consells institucions
fortes, també fa passes enrere. Ho podríem extrapolar a moltes
de les lleis que constantment aquest govern promou i que
sorprenentment ens demostra que no deu que no és el moment
adequat, un arriba a la conclusió, sinó que no és el model en què
creu el Partit Popular, no és el model en què creu aquest govern,
perquè si ho fos entendria que amb els pocs recursos que hi ha
es pot fer més, i utilitz la frase que utilitza el Govern reiterades
vegades; amb menys recursos els consells insulars segur que
també podrien fer més en promoció turística, segur que podrien
fer allò que el seu sector li demana que faci, una promoció
diferenciada, específica i amb els elements singulars de cada
territori, i açò avui no és possible.
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En lloc d’açò jo crec que els consells insulars reben en
aquestes reunions de conferència de presidents, o a la posterior
que hi va haver a final de l’any passat, no amagats, no, respostes
negatives a les seves peticions, tot i que després les formes
doncs s’han de mantenir i s’han de traduir en una lleialtat al
Govern amb el mateix partit polític, però les notícies, les
informacions i les expressions posteriors són de decepció, també
per part dels mateixos consells insulars, que veuen com les
seves peticions són reduïdes a la no-oportunitat del moment,
però també a la manca de voluntat per part del Govern de
desenvolupar allò que els defineix, aquests consells insulars,
com a autèntics governs a cada una de les Illes.

Quan al contingut, lògicament podríem entrar en tots els
punts que es van abordar a la reunió; no crec que sigui
exactament l’objectiu d’avui, però sí volia deixar clara la nostra
posició. La Conferència de presidents havia de servir, com
marca l’Estatut d’Autonomia, per complir el global de l’Estatut,
i el global de l’Estatut és una arquitectura institucional on els
consells insulars són forts. Per açò és la Conferència de
presidents dels consells insulars, i en aquest moment crec que
no podem dir, no podem afirmar i no podem fer valer que açò
sigui així.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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 volem saludar el conseller de Presidència del
Govern de les Illes Balears, i així mateix fer extensiva aquesta
salutació a l’equip que avui l’acompanya.

I molt breument i pràcticament de forma telegràfica vull
prendre la paraula per centrar-me en el fons d’aquesta qüestió,
i és cert i s’ha dit que podria ser objecte de tractament
singularitzat qualsevol tipus d’apunts que es contemplen a la
Conferència de presidents tractada fa una sèrie de mesos. El
contingut és molt ample i cada qüestió és cert que donaria per
a molt; en qualsevol cas difícil és avui intentar condensar tota
aquesta qüestió en una compareixença, i molt menys en 10
minuts que té cada portaveu per poder fer-ho, però en qualsevol
cas el Grup Parlamentari Popular i jo com a portaveu intentaré
posar de manifest el punt de vista, el criteri que nosaltres
defensam sobre aquestes qüestions.

I voldria, en primer lloc, centrar-me en una qüestió que crec
que és fonamental al llarg d’aquesta legislatura. És cert que s’ha
dit aquí i que el Grup Parlamentari Popular hi confia i hi creu,
i està absolutament segur que resultarà amb absoluta solvència
de cara als consells insulars i al seu propi finançament, i parl
precisament de la Llei de finançament dels consells insulars.
Crec que és important que s’avanci i evolucioni en la
consecució d’una llei bona, una llei justa i una llei duradora i
que es mantengui en el temps per tal d’intentar evitar incerteses
econòmiques als consells insulars. 

Fins avui, i això ho sabem tots, els consells insulars han estat
sotmesos, han estat presoners d’un sistema de finançament
irregular, un sistema de finançament imperfecte, un sistema de
finançament abstracte i un sistema de finançament poc ortodox,
i a més a més han estat sotmesos a un mecanisme que no ha
funcionat, un mecanisme que no ha dat els fruits com a
conseqüència d’un incompliment flagrant. Avui s’ha parlat aquí,
i és molt fàcil dir i anomenar la paraula paripé, és cert.
Possiblement aquell mecanisme que es va arbitrar en el seu dia
de bestretes també ho va ser, un paripé, y de aquellos barros
estos lodos. Vull dir que és molt fàcil parlar de deute, és molt
senzill dir que les coses no funcionen..., i allò difícil
veritablement és no tenir memòria. Jo crec que és
imprescindible, quan posam damunt la taula aquest tipus de
qüestions, recórrer al record, recórrer a la memòria i saber d’on
partim per saber on som. Idò precisament aquell sistema tan
pervers que es va confeccionar i es va dissenyar i es va
mecanitzar i va ser producte d’un incompliment flagrant ens
situa avui en aquesta situació.

En qualsevol cas, insistesc, crec que és important que
s’evolucioni en aquesta qüestió, en la Llei de finançament dels
consells insulars, per alliberar pressió, alliberar pressió als
mateixos consells, per alliberar pressió al mateix govern de les
Illes Balears, i per saber el que ha d’atorgar un per tal que l’altre
sàpiga també el que ha de rebre per cobrir totes aquelles
necessitats que són pròpies dels consells i aquelles a què es veu
obligat a donar cobertura. Però en qualsevol cas, vull dir, crec
que és interessant venir aquí i ser sincer, i venir aquí i deixar
retrets de banda quan sabem que aquell mecanisme que es va
arbitrar en el seu dia, es va mecanitzar, ens ha portat a una
situació i en particular a les situacions d’autogovern de les Illes
i en particular a tots els consells insulars, a una situació difícil,
complexa i compromesa, i compromesa (...). 

Per tant crec que és important que s’evolucioni en aquest
sentit i el vicepresident econòmic va ser precisament en aquesta
comissió fa tres mesos i ho va explicar, va explicar els criteris
que havia de seguir i que seguiria per tal de dissenyar aquesta
nova llei de consells, quin és el mecanisme que ha de posar en
pràctica l’any 2013 per tal de consensuar tots els criteris, tots els
criteris que aquesta llei ha de recollir, i en definitiva per dar
resposta a les situacions econòmiques de compromís en aquest
moment complexes que pateixen els consells insulars, d’acord
amb uns criteris objectius i que no tenim per què patir rascades,
com ha dit el portaveu del Partit Socialista, si ho feim d’acord
amb l’enteniment i d’acord amb criteris objectius que ens portin
a una resolució fàcil d’aquesta qüestió.
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Volia fer referència també a la Llei turística. Crec que en
aquest àmbit el Govern de les Illes Balears i en particular
aquesta comunitat autònoma ha dat una passa de gegant, una
passa de gegant amb un text que dóna garanties al sector, un text
que neix amb la vocació de crear llocs de feina, un text que
significa una protecció per a l’empresari i una protecció per a
qui ens visita, i que fomenta sense cap tipus de dubtes una
millora de la qualitat turística dels establiments, una necessitat
d’adaptar-se als temps que corren i evidentment una necessitat
que els nostres establiments siguin establiments que permetin,
dins un mercat competitiu, tenir les garanties d’èxit que tots
volem. Per tant en aquell moment és cert que era un projecte
embrionari, o un projecte de llei, quan aquella conferència de
presidents es va materialitzar, i avui podem dir que aquesta llei
ha d’evolucionar amb la pràctica perquè definitivament totes
aquelles qüestions que varen dar peu a aquella vocació de
disseny d’una llei bona tenguin la seva manifestació.

En relació amb la promoció turística, aquí també se n’ha
parlat, jo crec que no hi ha cap consell que no sàpiga
exactament les dificultats econòmiques que el Govern de les
Illes Balears pateix, i per moltes qüestions: per una crisi
econòmica que patim en aquest moment i per unes
conseqüències que també patim fruit d’una gestió deficitària de
governs anteriors. I crec que tothom n’és conscient, i és cert, i
té fe i té confiança en el fet que l’article 70 de l’Estatut
d’Autonomia finalment es pugui materialitzar amb tot el seu
contingut, i jo crec que aquesta fe i aquesta confiança les hem
de mantenir fins a final de legislatura perquè estam convençuts
que ha de millorar la situació econòmica i, en conseqüència, en
funció d’això i de forma encadenada una cosa ens condueixi a
l’altra.

Connectivitat aèria. Passes importants també en aquesta
comunitat autònoma i en particular a una illa, que no és la meva
però que també l’aprecio, com no podia ser d’altra manera, l’illa
de Menorca. Crec que ha estat una autèntica passa també
endavant garantir el servei de freqüències amb Madrid,
l’obligació de servei públic en relació amb els vols de Menorca
amb Madrid i crec que ha estat un èxit, que era demanat, que era
reclamat, precisament, per part d’aquesta illa, i finalment s’ha
pogut materialitzat. Però en qualsevol cas no vull quedar aquí,
crec que és important seguir insistint en matèria de
connectivitat, crec que aquest Govern manté una fluida
colAlaboració i comunicació amb el Ministeri de Foment en
aquest sentit i nosaltres l’únic que podem fer és encoratjar-lo a
mantenir-se en aquesta mateixa línia, per tal que aquesta
connectivitat acabi millorant, si és possible, perquè té un doble
vessant: en primer lloc, és important per allargar les temporades
en aquells extrems, especialment a les illes menors on més falta
fa, i per altra banda, i com a qüestió essencial, millorar la
connectivitat dels residents de les illes amb la península i amb
altres indrets del nostre arxipèlag.

I vaig acabant, i voldria centrar-me en el deute dels consells
insulars. És cert que els consells insulars pateixen un deute, hi
ha una xifra que no és casualitat, pareix que aquí no ha
governant ningú mai aquestes illes, ningú mai no ha governat
cap consell insular que no sigui el Partit Popular, això no és
així, això no és així, aquí hi ha un deute acumulat que és,
efectivament, al que ha de fer front en aquest moment el Partit
Popular allà on governa, i per tant, crec que cadascú hauria
d’assumir les seves responsabilitats.

Però en qualsevol cas, he sentit aquí una dada i una qüestió
que a mi m’obre l’esperança i l’optimisme, que a l’any 2012
l’amortització d’aquest deute als consells insulars va ser
superior a l’any 2011. I què significa això? Que el deute s’està
cobrint de forma progressiva i possiblement no s’estigui cobrint
tal vegada amb la velocitat i amb l’energia que a nosaltres ens
hauria agradat que s’hagués cobert aquest deute, però en
qualsevol cas, aquesta progressió en l’amortització del que els
consells en aquest moment tenen pendent com a creditors que
són, és un fet que crec que dignifica el Govern de les Illes
Balears i permet en qualsevol cas ser optimista de cara a una
evolució i a una major velocitat en l’amortització d’aquest
deute.

I poca cosa més, Sr. Conseller de Presidència, agrair-li avui
la seva compareixença en aquesta comissió, segur que avui tenia
coses tan importants com aquesta a fer, segur, a la seva
conselleria. I en qualsevol cas, insistir en el primer,
colAlaboració amb els consells; bona relació amb els òrgans
principals d’autogovern de les nostres illes; bon enteniment i, en
qualsevol cas, intentar que aquestes temes, que són cabdals i
que ens preocupen a tots, tenguin una solució ràpida.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
En mi respuesta, como veo que hay algunas cuestiones que han
planteado los dos grupos políticos, yo creo que contestando a
uno, pueden ustedes darse por contestadas las cuestiones a los
dos grupos políticos. En cualquier caso si después es necesaria
alguna aclaración, en la última réplica lo haría.

En cuanto a lo que ha planteado el Sr. Diputado en
representación del Grupo del Partido Socialista, le diré que
efectivamente yo soy muy optimista, no puede ser de otra
manera, la situación que tenemos es una situación muy
complicada, es evidente, y, tal como ha comentado el Sr.
Diputado del Grupo Popular, pués es muy complicada porque
hay una historia y venimos de una determinada situación, que es
evidente, por lo tanto, ante esta situación heredada,
consideramos, este Gobierno considera que el camino que ha
elegido para sacar a esta comunidad de la grave situación en la
que se encuentra, es el único camino posible. Es el único
camino posible porque hay que tener en cuenta que tenemos una
situación creada, unas imposiciones que te vienen de Europa,
que pasan por el estado de la nación y un camino a seguir. 
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Entonces consideramos que las dos grandes cuestiones creo
que las estamos enfocando bien, una era el tema de la
contención del gasto, de controlar el gasto público, que
consideramos que se está haciendo. Y otro de los temas
importes era afrontar la reforma de la administración que, a
pasos lentos, pero se va haciendo. Por lo tanto, yo creo que
estamos en el buen camino, es un camino complicado, es un
camino difícil, pero estoy seguro de que al final de este camino
llegaremos a una situación bastante mejor. Insisto en que hay
pocas opciones, la verdad es que cuando uno escucha según que
tipo de posicionamientos, parece que lo que queremos es otra
vez volver al gasto, y es evidente que con ese gasto podemos
volver a la situación que habíamos heredado.

Después también quiero decirle que me sorprende que su
intervención la base única y exclusivamente en lo que recogen
los medios de comunicación, es una información, pues, en fin,
que cada uno le puede dar la fiabilidad que considere, yo no
digo que no sean fiables, pero yo creo que hay otros documentos
que acreditan en cualquier caso los datos que yo le voy a dar
ahora con mucha fiabilidad.

Empiezo. Tema Ley de financiación. Yo en principio le
recuerdo que ustedes habían comentado, se habían
comprometido que en el año 2007 tendrían la ley, pues
prácticamente redactada, cuestión tal que no sucedió. Y
nosotros a lo que nos comprometimos en aquel momento, es
decir, en esta reunión de presidentes, porque es verdad que
después ha habido otra, pero a lo que nos comprometimos en
aquella reunión es que en el año 2013 se aprobaría la ley, estará
aprobada y se aplicará con carácter retroactivo desde el día 1 de
enero. Tenemos un borrador ya redactado y por parte de
vicepresidencia, de una forma inminente, van a empezar los
contactos y las negociaciones con los consells insulares. Por lo
tanto, yo confío en que las dificultades lógicas que va a tener
llegar a acuerdos en cuanto a esta ley, en fin, que al final puedan
solventarse de la mejor manera posible. Pero, en cualquier caso,
el compromiso de este gobierno es que durante el año 2013 se
aprobará la ley y se aplicará con carácter retroactivo desde el día
1 de enero.

En cuanto a la deuda. Antes le he dado los datos de deuda
que había, pero no hay que olvidar, Sr. Diputado, que también
le digo, y no es por echarle las culpas a nadie, pero venimos de
una historia; es decir, es que hay que tener en cuenta que de los
292 millones, 206 millones ya estaban a día 31 de junio de
2011, es decir, cuando nosotros entramos a gobernar. Y hay que
decir que los presupuestos de ese año ya estaban redactados. Y
al final de ese año la deuda era de 275 millones. Quiero decirle
que nosotros en el año 2012 hemos controlado el tema de la
deuda y que es el año en que nosotros hemos controlado
totalmente el presupuesto. Por lo tanto, yo creo que este
gobierno en cuanto a controlar el tema de la deuda, hemos
cumplido.

Sí que tengo que decirle, y es una preocupación tanto de los
presidentes de los consells insulares, ¡sólo faltaría!, también es
una preocupación por parte de este gobierno, porque sabemos
que lo están pasando mal, todas las instituciones lo están
pasando mal. Pero si hay alguien que especialmente lo pase mal
son los consells, porque ellos no tienen ingresos directos. La
administración local evidentemente lo pasa mal, pero tienen
ingresos y la comunidad autónoma lo pasa mal, también tiene

ingresos. Específicamente los consells insulares dependen en
más de un 80% de los presupuestos de la comunidad autónoma
y de eso somos conscientes, el problema que tenemos son las
tensiones de tesorería y, digamos, los recursos que hay. Pero
también tengo que decirle que, debido a los compromisos y a
los acuerdos a que se llegó después en las reuniones que hemos
tenido directamente con los consells insulares individualizadas,
es decir, las reuniones posteriores que hubo a las conferencias
de presidentes, como usted muy bien ha hecho antes referencia
a una de ellas, con los distintos consells, pues hay un
compromiso para que este año podamos avanzar mucho, y de
hecho lo vamos a hacer en el tema de la deuda, pero es un
compromiso y una preocupación de todos.

Tengo que decirle que intentamos que los consells insulares
pudieran tener el trato de proveedores, pero al final para aquella
famosa financiación que aplicamos de Madrid, pero al final no
pudo ser porque Madrid no nos lo admitió, si no, pues
evidentemente habríamos avanzado bastante.

En cuanto al tema de inversiones estatutarias, con las
inversiones estatutarias tenemos un problema importante, yo le
voy a dar algunos datos globales y le diré la situación que hay
en estos momentos. Como datos globales le diré que el convenio
contemplaba que del Estado tenían que llegar para los años
2009 y 2010, 409 millones de euros, algo más, es decir,
409.766.000 euros. De estos, se transfirieron 296.266.000
millones de euros. Y el total que estamos en situación de
justificar, una parte ya está justificado y otra está pendiente de
justificar, porque está previsto que se reúna en la comisión
correspondiente, sería de 139.172.000 millones de euros.
Tenemos un remanente de 157 millones de euros que están en
una situación complicada porque están previstos de ejecutar.

Tengo que decirle que en este tema, este Gobierno ahora en
lo que está presionando e intentando negociar, es que todas las
adendas que se firmaron, todos los proyectos que hay
pendientes, hay algunos de estos proyectos que las instituciones
que en su momento firmaron convenios, no están ahora del todo
convencidas de que sean necesarias, digamos, estas
instalaciones. ¿Por qué? Porque, vista la situación económica
actual, algunas de estas inversiones, pues después hay que
mantenerlas, incluso los propios consells nos han manifestado
la necesidad de que se hagan las inversiones en este sentido, hay
algunas como pueden ser centros de interpretación, aulas
polivalentes, en fin. Lo que estamos negociando con el Estado
es reprogramar algunas de estas inversiones, también modificar
los plazos de las inversiones y intentar darle un giro para que las
inversiones que se hagan al final, sean las que necesitan todas
las administraciones, tanto los consells insulares, como la
comunidad autónoma.

Sí que tengo que decirle que lo que es cierto es que en los
presupuestos de este año, para la parte de inversiones
estatutarias, están previstas en los presupuestos, pero están
bloqueados por el tema del control del déficit público. Pero ya
le comento que estamos en una situación complicada, porque
además hay algunas de estas inversiones que, bueno, adjudicar
según que obras, sin tener recursos suficientes, probablemente
hagamos más mal que bien. Por lo tanto, es un tema que en
estos momentos no está ocupando bastante al Govern.
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En cuanto al tema de la promoción turística, está muy claro,
es decir, nosotros desde el principio de la legislatura dijimos que
es una competencia que tienen los consells insulares, falta
hacerla efectiva. Pero es evidente también que debido a la
escasez de recursos económicos que tenemos en estos
momentos, hacer una transferencia mal dotada puede repercutir
de una forma muy negativa a la hora de que cada isla pueda
hacer su propia promoción. Y llegamos a un acuerdo con todos
los consells insulares, que esperaríamos a ver si al final de la
legislatura la situación había mejorado y entonces
procederíamos a hacer el traspaso de esta competencia; es decir,
el Gobierno no tienen ningún interés en no desarrollar lo que
prevé el Estatuto, lo sabemos lo que prevé el Estatuto y no
tenemos ningún interés en no desarrollarlo, pero sí que es cierto
que es responsabilidad del Govern, responsabilidad de todos,
que las cosas se tienen que hacer bien hechas. Por lo tanto, al
acuerdo que llegamos pues es este que le he comentado.

En cuanto a la conectividad aérea. Yo creo que desde aquel
momento se ha avanzado, evidentemente tenemos la obligación
de servicio público, que ya es una realidad en Menorca desde
día 1 de marzo. Ahora en estos momentos tiene una conexión
fija con Madrid durante ocho meses, lo cual garantiza que
cualquier ciudadano de Menorca ya sabe que en el día puede ir
y volver de Madrid. Esta obligación de servicio público se
aplicará durante ocho meses para que después en los meses de
verano que hay menos problemas de conectividad las distintas
empresas puedan establecer las lineas que consideren.

Quiero decirle que en Eivissa también estamos trabajando en
este tema, nos interesa. Está siendo más complicado porque
claro, Eivissa tiene más conexiones y por parte de Madrid la
situación aplicable lo ven, desde luego, desde ópticas distintas,
pero nosotros estamos trabajando en este tema.

En el tema de las duplicidades, yo creo que este Gobierno,
desde el principio de la legislatura, dijo que iba a intentar tener
una administración ajustada a las necesidades de los ciudadanos,
una administración eficaz y una administración eficiente, y para
eso lo que hay que hacer es abordar el problema. El problema
yo creo que lo hemos abordado precisamente con estas
reuniones bilaterales que hemos tenido con todos los consells
insulares, porque ha sido una manera de poder vernos en la
misma mesa cara a cara, el gobierno de los consells insulars y
el Gobierno de la comunidad autónoma y poner encima de la
mesa aquellas áreas en donde pueda existir cierta duplicidad, y
es lo que hemos hecho. Y, además, le diré que de estas
reuniones ha salido el compromiso de crear grupos de trabajo,
que, de hecho, hay algunos consells en que ya se han creado, y
están trabajando precisamente para definir concretamente esa
linea que divide las competencias..., no, las competencias están
claras, pero sobre todo la actuación que se está haciendo, o el
ejercicio que se está haciendo por cada una de las
administraciones.

Y aquí sí que retomo las críticas que usted, pues, haciendo
uso de distintos medios de comunicación, hablaba del presidente
de Formentera. Yo considero que acudir a una reunión de estas
características, invitado por el presidente de la comunidad
autónoma, para poner encima de la mesa toda aquella
información que hay para agilizar la administración, para evitar
duplicidades, aprovechar esta reunión para sacar rédito político
y después decir que esto es un paripé, francamente, no me
parece serio. Yo creo que el hecho de sentarse, el hecho de
dialogar y el hecho de intentar buscar soluciones es importante.
Es importante y de hecho, le insisto que ha habido con alguno
de los consells, que es fruto de estas reuniones, pues hemos
mejorado en estas relaciones.

En cuanto a la deuda. Usted cuando ha hecho su exposición
ha repetido el concepto algunas veces, la deuda. Creo que antes,
al inicio de mi intervención he dado, y de la conectividad, he
dado cumplida explicación.

En cuanto al presidente de Formentera, lo tengo aquí
anotado, pues también lo que le he comentado antes, es que,
pues eso, que se ha, es decir, se han aprovechado estas
reuniones que el presidente convoca para facilitar las relaciones
entre las administraciones, para sacar este rédito político, que yo
creo que lo que hay que hacer es arrimar el hombro y apoyar
para que entre todos podamos salir de esta difícil situación en la
que nos encontramos.

Y, en cualquier caso, insisto, que usted ha insistido un par de
veces, el tema de la deuda es una preocupación de todos y en la
medida que tengamos recursos pues vamos a ir haciéndole
frente. Y espero que este año avancemos bastante.

Yo creo que con esto he dado cumplido cumplimiento, o
contestación, a las cuestiones que usted me ha planteado. Si me
he dejado algo, después podemos volver a entrar en ellas.

En cuanto a lo que ha planteado el PSM, no voy a repetirme
sobre las cuestiones que al contestar al Sr. Diputado del Grupo
del PSOE, pues para no doblar, usted también había planteado.

En cuanto a la descentralización de competencias, le diré
que este gobierno quiere cumplir con el mandado estatutario,
efectivamente, y sí que lo haremos, pero vamos a hacerlo en el
momento en que sea mejor para todos, en el momento en que
sea más efectivo para todos. Por lo tanto, vamos a esperar a que
la situación económica mejore y cuando estemos en ese
escenario, yo creo que es el momento. Y ya le he comentado
que con esto hubo un acuerdo al principio de la legislatura con
los presidentes de los consells insulares.

En cuanto al cambio de criterio con los impuestos que usted
planteaba, es que somos un Gobierno dialogante. Nosotros
hemos planteado una serie de impuestos, y quiero remarcar que
no han sido impuestos que vienen para quedarse, el problema
que tenemos es la diferencia que hay entre el déficit, la
diferencia entre ingresos y gastos, el déficit. Por lo tanto, con
estos impuestos lo que pretende el Gobierno es hacer frente a
ese déficit. Es decir, el Partido Popular no cree en los impuestos
y no ponemos impuestos para que vengan a quedarse, para
aumentar los ingresos. Hemos decidido establecer estos
impuestos para hacer frente al déficit y en el menor plazo de
tiempo posible, equilibrar las balanzas de ingresos y de gastos.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 45 / 20 de març del 2013 747

 

Y lo que hemos ha sido dialogar y a lo largo de todo el periodo
de diálogo pués ha habido este tipo de reajustes, pero esto es
fruto de un gobierno dialogante.

En cuanto a la Ley del sector audiovisual, pues mire, yo creo
que lo que pretende esta ley es muy claro, que es el fomento de
este sector, que creo que puede tener un futuro, digamos,
económico para esta comunidad autónoma importante. Nosotros
a través de esta ley consideramos que pueden haber muchas
empresas que se dedican a estos temas que puedan venir a hacer
sus filmaciones aquí y que los recursos económicos que puedan
dejar son importantes, dicen que entre un 30 y un 40% de los
gastos de filmación suelen quedar en el territorio en el que se
filma. Por eso, vamos a establecer unas bonificaciones fiscales
precisamente para atraer a estas empresas.

Lo que usted me habla de la filmoteca balear es un tema que
lo hemos hablado con los consells insulares y precisamente esta
filmoteca lo que pretende es archivar aquí todas aquellas
filmaciones que se hagan y que se deriven, digamos, de la
aplicación de esta ley. Pero ha habido algún consell incluso que
está muy de acuerdo y lo que pretenden es aprovechar esta
filmoteca única para fondos que tienen también que estén aquí.
¿Por qué? Porque luego será, después será de un mejor uso por
parte de los ciudadanos o de las instituciones que quieran
acceder a ella, es decir, ha habido algún consell que
precisamente se ha manifestado en este sentido.

En cuanto a la Ley de promoción turística, bueno, es una ley
que está ya aprobada y yo creo que los resultados de esta ley son
más que evidentes lo beneficiosa que está siendo para el sector
y para la economía en su conjunto de las Islas Baleares.

Y yo creo que con esto he dado cumplimiento a todas las
cuestiones que usted ha planteado. Si no, pues, como le he
comentado al Sr. Diputado del PSOE, después podemos
retomarlas.

En cuanto al Grupo del Partido Popular, pues yo no tengo
más que agradecer el apoyo que nos dais a esta línea de acción
del Gobierno. Nosotros, como hemos comentado, como le he
comentado al principio, creemos que estamos en el camino
cierto, en el camino verdadero, sabemos que el camino es
difícil, sabemos que, en fin, los ciudadanos y la sociedad en su
conjunto pues se está viendo afectada, pero también es verdad
que tenemos que pensar en la sociedad en su conjunto y
sabemos que al final de este camino, como le he comentado,
pues llegaremos a ese escenario mejor. Esperemos que salgamos
lo antes posible, pero estamos en la seguridad que es, digamos,
la única vía posible para sacar a esta sociedad de la difícil
situación en la que se encuentra. Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchísimas gracias, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Xico Tarrés, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller.
Començant pel primer que ha dit vostè no puc més que desitjar-
li que esperar que sigui optimista. Vostè diu que vostè és
optimista, si no fos optimista ja li dic que aniríem malament per
començar a parlar d’aquestes coses. 

Vegem, vostè em diu que veu les coses bé, jo abans li he fet
una explicació que en deu mesos pens que les coses havien
empitjorat bastant, i pens que seguim en aquesta dinàmica, que
cada vegada l’empitjorament serà més gran. Jo crec que haurem
de demanar una compareixença seva d’aquí un mes o d’aquí dos
per poder-la tenir d’aquí vuit o d’aquí deu i veure en deu mesos
més què ha passat. Però, clar, em diu una sèrie de coses que tots
hi estam d’acord, diu, home, és que això té una història, té una
història que ve d’enrere; miri si la història recent, perquè
aquesta comunitat té una història de trenta anys i en aquests
trenta anys durant vint-i-dos anys ha governat el Partit Popular,
i durant vuit han governat uns altres partits que no eren el Partit
Popular, vint-i-dos anys el Partit Popular i vuit els altres. Vull
pensar, que tot el mal es va produir en aquests vuit; vull dir, sol
ser el correcte, en vuit anys es produeix el mal i en els altres any
no passa res, però llavors un agafa aquests diaris, que no té més
remei que agafar per assabentar-se del que passa, i diu: no, el
Palma Arena té un cost de manteniment de 40.000 euros
setmanals. Dius, ostres, t’espantes una miqueta amb això, dius,
perquè saps què et costen les carreteres que s’han fet a altres
llocs, el que pagues, però tota la culpa és teva. Jo sempre que he
vengut aquí dic, assumesc tota la culpa, nosaltres, el Govern al
qual jo pertanyia ho va fer molt malament, i, sap per què ho va
fer molt malament? Perquè els ciutadans el varen fer fora, i els
ciutadans tenen raó, el varen fer fora, per tant jo no en parl més.
El problema que hi ha és que als altres governs també els varen
fer fora i als que venen supòs que en algun moment també els
faran fora. No sé si tardaran un, dos, tres o quaranta-quatre anys,
però tots aniran fent-se fora i seran els ciutadans, vull desitjar
que siguin els ciutadans els que ens facin fora, que no sigui
ningú més.

Per tant, això que hi ha una situació heretada és lògic, però
clar, jo li vaig a dir, nosaltres ho vàrem fer tan malament que
algú diu, és que hi havia un sistema de bestretes i era un
desastre això amb el finançament. Sí, però, escolti, jo era a un
consell insular i les bestretes ens anaven molt bé, no ens anava
bé que no hi hagués una llei de finançament com toca perquè la
Llei de finançament era de quan es va fer quasi aquesta
comunitat i la realitat era molt diferent fa vint i busques d’anys
que no fa dos anys o que és avui. Per tant, s’ha de canviar
perquè la realitat de la comunitat ha canviat. No diré, no, és que
vostès no la varen canviar, no home, no, escolti, a nosaltres ens
va anar tan malament que no vàrem fer, el Sr. Jerez, per
exemple sempre fa referència que l’expresident del Consell
Insular d’Eivissa en un moment determinat va dir: el gran fracàs
de la legislatura ha estat la promoció turística. I ho repetiré
cinquanta mil vegades. Nosaltres vàrem dir que arribàvem al
consell i que volíem les competències en promoció turística, i
no ho vàrem aconseguir, l’únic que vàrem aconseguir varen ser
5 milions anuals per fer promoció turística. I avui en tenim zero,
no podem fer promoció turística.
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Són diferències, no vàrem tenir la promoció turística, però
vàrem tenir els doblers per fer la promoció turística. Amb
aquests doblers vàrem portar vols, vols extres, per tant, ens
venien turistes els caps de setmana que omplien determinats
hotels. Avui no ho tenim, avui no ho tenim, hem anat a pitjor.
I vostè diu: és que la situació econòmica no ho permet. És que
hi ha moltes coses que no depenen de la situació econòmica, Sr.
Conseller, depenen de la voluntat de parlar, de la voluntat de
negociar, de la capacitat que té cada un d’aconseguir coses. El
seu mèrit no és tant dir, el seu mèrit o el mèrit d’aquest govern,
no és tant dir: no tenc recursos, ho varen deixar molt malament,
el seu mèrit és dir, el que varen deixar els d’abans va ser un
punyeter desastre, però jo me’n vaig al meu govern de Madrid
i aconsegueix recursos. Però és que me’n vaig al meu govern de
Madrid i no aconsegueix recursos.

Clar, diuen, es que no hay. No hay para según quien, perquè
hi ha altres comunitats que sí que treuen. Per tant, n’hi ha, a la
borsa que vostès han d’acudir n’hi ha. Perquè no és el mateix el
que rep un ciutadà de Balears que el que rep un ciutadà de
Castella, un ciutadà de Galícia o un ciutadà de Madrid, no és la
mateixa quantitat. I vostè ho sap això. 

Tenc el temps limitat i m’he de cenyir a aquestes coses, però
vostè sap que la realitat o el mèrit polític és aconseguir d’on hi
ha recursos. 

Diu, el deute ja el vàrem trobar nosaltres, el deute dels
consells. I té raó. Miri, el dia que jo vaig abandonar el Consell
d’Eivissa, el Consell d’Eivissa tenia un deute de 17 milions
d’euros. El problema és que no fa dos anys i té un deute que
vostè i jo reconeixem que és de 38 milions d’euros. Jo li deia,
que per a nosaltres és de 50. Vostè abans m’ha fet capades,
m’ha dit que no, que devien ser menys, 38, 40, de 17 a 40 i no
han passat dos anys. Es una situación heredada, ya había
deuda, es cosa de todos los que han pasado. I tant, que era
cosa de todos, pero de unos más y de otros menos, en segons
quines coses. Jo li reconeixeré les meves, però vostè també, si
hem de tenir un diàleg normal, també m’ha de reconèixer les
seves. Vull dir, serà quan ens podrem entendre. 

Em deia, és que vostè no s’ha de basar en els mitjans de
comunicació. Home, jo puc basar-me en les dades oficials quan
parlam de números, quan parlam de declaracions de presidents
els he de llegir en la premsa. A vostè li sap molt de greu que el
president de Formentera hagi dit el que ha dit perquè és d’un
altre color polític, jo ho entenc, però és que jo aquí em trob
mitjans de comunicació que diuen: “Tadeo reivindica en Palma
un mejor trato a Menorca.”És a dir, el president de Menorca se
sent maltractat pel Govern balear, si llegim endins. Jo dins
aquestes declaracions em trob: “Serra y su equipo regresan de
vacio del cara a cara con Bauzá y sus consellers”. Això són les
opinions que hi ha que jo no puc treure de documents oficials,
per tant, no em pot dir que vagi a un altre lloc a cercar el que jo
expresso  aquí, hi ha un descontent dels presidents dels consells.

Que ho mostrin més...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vagi acabant, per favor.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Perdoni, vaig acabant, Sr. President.

I és així, però clar, vostè em diu, és lògic que els consells ho
passin malament. Clar, jo li ho torn a repetir, ho passen
malament perquè jo, humilment, pens que vostès no fan la seva
feina ben feta on l’han de fer, que és a Madrid. Els presidents
dels consells han de venir a reivindicar a Mallorca, al Govern
balear, i és lògic, és la seva feina, aconseguiran més o
aconseguiran menys, però han de venir aquí a reivindicar un
millor finançament i el Govern balear ha d’anar a Madrid a
reivindicar-lo. Però clar, si tota l’excusa és, la herencia era muy
mala, lo que nos dejaron fue un desastre y no hay dinero en
ningún sitio. Fotre, que ens donin la mateixa quantitat a totes les
comunitats! Però no ho reparteix així el Govern de Madrid, es
reparteixen quantitats molt diferents en funció del que es fa.

I finalment, un tema que em preocupa molt, vostè diu: "en
conectividad se ha avanzado”. Miri, jo crec que aquest és
l’exemple de la concepció equivocada, i no li don la culpa a
vostè, és una concepció que jo sempre he carregat, equivocada
de Mallorca, Mallorca no sap què són les illes menors ni com se
senten les illes menors. A les illes menors sí que ho sabem. Per
tant, si em diu que se ha avanzado, quan només s’ha avançat a
Menorca, doncs no anam endavant, que hagi avançat a
Menorca...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

... i en aquest cas s’ha anat enrere a Eivissa i a Formentera és
que anam malament.

A mi m’agradaria poder-li explicar moltes coses més, però
m’agradaria que no parlàssim sempre que hi ha una història, que
la situación es heredada, sinó de cara al futur què farem, que
vostè em digués la setmana que ve aniré a Madrid, em reuniré
amb el ministre, l’agafaré pel coll i li treuré el que faci falta.
Això m’agradaria, i si no l’agafa pel coll el se’n dugui a dinar,
el convidi, el deixi satisfet i que ens porti doblers cap a la
comunitat. Però això és la seva feina, la seva feina no és
carregar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vagi acabant, per favor.
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EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sr. President, té tota la raó. Així que acab sense haver dit tot
el que volia perquè així és la llei i vostè l’acompleix ...

EL SR. PRESIDENT:

I ja ha dit molt, ja ha dit molt.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

... així que em costa callar, em costa callar, però ho don per
liquidat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS té la
paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Jo enllaçaré amb la intervenció del portaveu
del Partit Socialista i crec que aquesta incomprensió del Govern
de les Illes respecte del que passa a cada una de les illes tendrà
moltes explicacions i molts de motius. La realitat és que quan
els diputats ens traslladam a Palma, al Parlament, amb els qui
podem coincidir, com a membres del Govern, són tres, un
conseller, una directora i un assessor, açò són les tres persones,
en aquest cas parl de Menorca, que participen del Govern. I
aquesta manca de presència no hauria de ser la raó que
justifiqués aquesta, jo crec, que poca sensibilitat o incomprensió
per part del Govern del que passa a cada una de les illes, no ho
hauria de ser perquè els consells insulars s’haurien de fer valer,
i crec que la Conferència de presidents era un bon lloc per fer-se
valer i reivindicar les seves postures, reivindicacions que els
seus ciutadans i els seus sectors li reclamen, era un bon lloc.

Jo quan li treia a debat la Llei audiovisual no era perquè crec
que sigui un tema de la Conferència de presidents, era com a
exemple d’una contradicció entre allò que es diu, és a dir,
reduir, evitar duplicitats, i allò que després es fa. Insistesc, he
fet referència a la filmoteca i hi ha altres articles als quals podria
fer referència, però l’article 40 del projecte de llei que parla de
la filmoteca li atorga aquestes funcions, recuperació,
conservació, documentació, promoció i difusió del patrimoni
audiovisual de la comunitat autònoma, açò és una competència
dels consells insulars. Li atorga, el mateix apartat, la
competència de solAlicitar la declaració d’interès artístic, històric
i cultural. I, a més, utilitza una frase que la veritat haurem de
cercar d’on s’ha inventat, béns d’interès cultural autonòmic.
Això, la Llei de patrimoni deixa clarament de qui és aquesta
competència. 

Però no només el tema de competències, és el tema de
duplicitat. La filmoteca podria fer alguna tasca...., tal, però és
que no té confiança el Govern amb la tasca, la que ja es du a
terme per part dels arxius? Aquesta tasca que ha esmentat, que
em sembla necessària, bona, és absolutament possible. Què és
que els diferents arxius d’imatges i de so de cada un dels
consells insulars de cada una de les illes no són capaços de
coordinar-se i establir en un sol accés, per facilitar als usuaris,
als empresaris, als creadors culturals, tota aquesta font
documental? No hi ha cap problema.

El Govern té una direcció que pot animar, si vol, a una
coordinació necessària, però cal crear una nova figura, una
filmoteca, per fer allò, la descriu així, que ja fan els arxius
d’imatge i so? No és raonable. Entenc que en una llei es vulgui
donar rellevància a aquesta necessitat, però aquesta necessitat
es pot traduir perfectament atorgant i reconeixent que aquesta
feina es fa a través dels arxius d’imatge i de so.

S’ha fet referència dues vegades que venim d’una història,
i és cert, és cert que venim d’una història, però no la podem
reduir a quatre anys, la història és la que és, i cada govern entra
amb una motxilla de decisions preses per un govern anterior,
així li va passar a Antich, així li va passar al president Matas,
així els ha passat a tots, i tots han d’assumir allò bo i allò dolent
que l’anterior ha deixat com a herència.

Quan s’ha expandit el sector públic? Quan s’han creat més
empreses i ha incrementat el sector públic instrumental? Han
estat aquests darrers quatre anys? Segur? Miram l’historial de
creació del sector públic instrumental de cada un d’aquests ens?
Per tant, la història hi és, però, molt bé, cal conèixer-la, és
fonamental tenir-la en compte, però el que necessitam és donar
solucions.

S’ha dit i s’utilitza, per tant, la història per fer, bé, per
excusar, doncs, certes actuacions, per exemple, en relació amb
les inversions estatutàries; però és que, Sr. Conseller, respecte
de les inversions estatutàries el que s’ha dit és que els doblers,
els recursos no hi eren, que els doblers i els recursos no es
trobaven, que els recursos i els doblers ja s’havien gastat. La
relació de frases que s’ha dit respecte de les inversions
estatutàries és realment increïble, però al final els recursos hi
són i al final els projectes hi són i al final es renoven addendes
i contractacions per continuar amb aquests projectes. 

I per sort ara sentim, que és clar, a veure, ens expliquen, és
que hem de diferenciar entre el pressupost i les dificultats de
tresoreria, de liquiditat. Efectivament, però és que açò és el que
els dèiem des del primer dia, el primer dia que vostès ens varen
dir que els recursos de les inversions estatutàries no hi eren, des
de l’oposició, des de la responsabilitat d’assumir un govern
anterior, explicàvem doncs que hi havia una diferència entre el
pressupost, entre el que està previst, el que marca l’Estatut, el
que marca la llei, el que són els compromisos i és llei i s’ha de
complir com a un ciutadà de carrer, l’Estat de Madrid també ha
de complir amb la llei i la liquiditat. Hi ha problemes de
tresoreria, i tant que hi ha problemes de tresoreria i de liquiditat.
Però això no va ser l’explicació que es va donar, Sr. Conseller,
ho recordarà perfectament.
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Respecte de la Llei de finançament, coincidesc
absolutament, la Llei de finançament, el nou finançament,
s’havia d’haver assumit fa molts anys, és cert, error, i som el
primer a dir que és un error de no haver afrontat el finançament,
el nou finançament, el moment que tocava i que les bestretes era
una solució temporal, però que efectivament, doncs, permetien
als consells insulars tirar endavant i donar respostes a les seves
necessitats, però és una necessitat i crec que avui hem d’insistir
en la necessitat que aquest compromís som ara, que aquest
compromís es dugui a terme i que lògicament ens tendrà al
costat per avaluar, per intentar que aquesta sigui la millor llei de
finançament per als consells insulars.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Miguel Jerez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no em queda més
remei que tornar a reiterar una vegada més els arguments que
ens han conduït a fer l’exposició que jo he fet avui en aquesta
comissió. És cert que després d’invocar o després de parlar de
les necessitats de recórrer a la història per poder fer una
exposició amb moltes més garanties s’ha recorregut a la
història, és cert, i s’ha reconegut que han passat distints governs
per les distintes institucions de les distintes illes, però sembla
ser que tot s’ha fet malament, tots ho hem fet malament, però
l’únic responsable és l’actual Govern de les Illes Balears, és té
la sensació que tothom reconeix allò seu, però al cap del carrer
la culpa la tenen els governs del Partit Popular, ni tanto ni tan
calvo. Per tant, neg la major i aquest portaveu no reconeixerà en
cap moment aquesta màxima que avui en aquesta comissió s’ha
volgut posar de manifest precisament en aquest sentit.

Vull reiterar els arguments que he explicat abans, Llei de
finançament dels consells insulars, aquest govern s’ha marcat
una fita que és l’any 2013, l’any 2013 encara no ha acabat, el
Govern treballa en la confecció i en el disseny, de fet hi ha un
esborrany, que pugui contemplar la realitat insular de cada illa
per tal de fer efectiu aquell finançament que veritablement
cobreixi les necessitats pròpies dels consells insulars i en això
s’està treballant i amb diàleg amb els consells insulars.

És cert que hem d’anar pujant marxes, és cert que hem
d’anar incrementant velocitats, però sí que és cert també que el
que no pot fer el Govern de les Illes Balears en aquesta situació
complexa de crisi econòmica que té és desviar-se ni un
milAlímetre de la carretera on s’ha traçat els seus objectius més
immediats. Per tant, vull apelAlar a aquest progressiu disseny de
la confecció d’aquesta llei, en colAlaboració i amb lleialtat amb
els consells insulars i amb aquells criteris òptims i aquells
criteris objectius que permetin tenir la millor llei de totes les
lleis de finançament.

El deute que arrosseguen els consells insulars, és que és
inevitable recórrer a la història -és que és inevitable recórrer a
la història-, és cert que les coses amb absoluta immediatesa en
aquest moment no es poden palAliar com a molts de nosaltres
ens agradaria, però hi ha una història, hi ha uns antecedents que,
certament, els hem de posar damunt la taula, assumir cadascun
la seva part de responsabilitat que té damunt això, i assenyalar-
se ells mateixos la necessitat d’assenyalar el Partit Popular on
governa com a responsable de tots els mals econòmics i
institucionals que pateixen precisament les institucions on està
governant.

Volia fer especial incidència en una qüestió, que és el tema
de la competència en matèria de promoció turística, crec que és
important i més d’una persona que és d’Eivissa, que és d’una
illa menor a la qual preocupa aquest tema, que té fe i confiança
que aquest tema se solucioni el més aviat possible, però sí que
li he de dir una cosa i li ho dic amb tot el sentiment: no crec que
ningú vulgui -i jo tampoc no ho vull- un tractament marginal de
l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia.

I què significa això? El que ha dit vostè, no vull una
competència mal dotada i no és que ho digui jo, si és que els
diferents presidents dels consells insulars i avui n’hi ha un aquí
que ha fet de portaveu, el mateix que ha dit vostè, ho ha
mantingut mentre era president del consell insular, però no ens
ha d’estranyar i això que dic no és un retret, sinó que és un fet.
Podem recórrer a les hemeroteques i jo li diré que el director
general de Promoció Turística del Govern de les Illes Balears
anterior..., avui secretari general del Partit Socialista d’Eivissa,
ja ho deia: no vull una competència mal dotada. Idò, miri, Sr.
Conseller, jo tampoc no la vull. Jo la vull ben dotada, quan
tengui fons suficients per poder desenvolupar les estratègies
turístiques que el Consell Insular d’Eivissa en aquest moment
necessita i quan pugui desenvolupar tota la seva estratègia amb
absoluta solvència i condicions. Per tant, no ens resignam ni
molt manco, només faltaria!, que en aquesta legislatura aquest
fet es materialitzi, però sí que és cert que no volem que es
materialitzi de qualsevol manera.

Dit això, Sr. Conseller, vull insistir en el darrer en què
insistia a la meva darrera intervenció: lleialtat amb els consells
insulars, colAlaboració amb els consells insulars i sensibilitat
també, com no, per part d’aquest govern, que entenc que la té,
amb la realitat illenca de les illes que conformen l’arxipèlag de
les Illes Balears en tot el seu conjunt.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez)

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
Sr. Diputado del Grupo Socialista, yo, cada vez que ustedes
soliciten que comparezca en esta comisión voy a comparecer
para dar toda la información de la que disponga en ese momento
y actualizar los datos que en todo momento disponga el
gobierno, para eso, como no puede ser de otra manera, total
disposición.
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Mire, usted me dice que claro, que cada gobierno cuando
empieza su actividad de gobierno tiene que ser responsable con
la herencia que recibe, todos, evidentemente, sólo faltaría y
nosotros somos responsables de esta situación y estamos
trabajando para solventar esta situación. Pero bueno, usted ha
hecho referencia al tema de carreteras, de la deuda que se dejó
por el tema de las carreteras, pues mire, es que en lo que hay
que centrarnos, considero yo, son los datos que reflejan digamos
los resultados del Banco de España. Y yo lo que quiero decirle
es que cuando este gobierno empieza su acción de gobierno,
cuando empieza a gobernar nos encontramos entre deuda y
déficit unas cifras por encima de 6.000 millones y son los datos
que hay, son los números que hay.

Yo entiendo que a ustedes no les guste que hablemos de esta
cifra, pero usted me ha hecho referencia a ella, el Partido
Popular, el Gobierno del Partido Popular al Gobierno del pacto
le dejó una deuda entorno a los 1.700 millones, es decir, hay una
cierta diferencia. Y no es lo mismo ejercer una acción de
gobierno con una herencia que con otra. Esto es evidente, nos
guste o no nos guste. Ya nos gustaría a nosotros haber recibido
otra herencia porque en estos momentos casi con toda seguridad
el desarrollo de nuestro programa electoral sería distinto.

Quiero decirle que, además de esto, además de esta deuda,
es que había... bueno, los proveedores, las empresas, estaban
colapsadas porque no cobraban, es decir, es que ustedes
encargaban muchos trabajos y al final no pagaban, es decir,
encargaban trabajos a sabiendas de que no podían pagar. Y esto
pues tuvo unos efectos muy negativos en nuestra economía y en
todo nuestro tejido empresarial. Y nosotros, con el pago a
proveedores, pues hoy afortunadamente se ha solventado gran
parte de esa deuda, ya han cobrado y ahora pues estamos en otro
periodo que también pues van a cobrar parte de la deuda que
queda.

En cuanto al tema de promoción turística, al que usted ha
vuelto a hacer referencia, voy a volver a insistir en lo mismo,
hubo un acuerdo, hubo unas conversaciones al principio de la
legislatura con todos los presidentes de los consells insulares y
acordamos lo que le he comentado antes, que debido a la difícil
situación económica no era el momento de hacer el traspaso de
competencias porque iban a ir mal dotadas, si es que no hay más
recursos, es que lo que no podemos es decir -engañar, seguir
engañando- té doy las competencias y te voy a dar equis dinero
para que vayan bien dotadas, pero no tengo ese dinero para
darte; es decir, ¿cuándo te lo voy a dar entonces? ¿cuándo tenga
recursos? Pues no, hay que ser reales y poder en ese momento
acompañarlas con los recursos de los que podamos disponer,
porque si no, lo otro es engañar. Y quiero decirle que en cierta
medida pues los consells lo entienden.

Y quiero decirle que la promoción que se está llevando a
cabo en esos momentos, dentro de los escasos recursos que hay,
pues creo que está funcionando. ¡Ya nos gustaría a nosotros que
funcionara mejor! Ya sé que usted me ha hecho referencia a que
antes usted para Eivissa consiguió 5 millones y ahora se
consiguen muchos menos. Es que en estos momentos, insisto,
y no es una..., los recursos que hay son los que son, y creo que
la promoción turística dentro de nuestras posibilidades se está
haciendo muy bien y lo están reflejando los números de turistas
que nos están visitando y las previsiones, muy positivas
también, que hay para este año. Incluso, usted sabe que tanto

Eivissa como Formentera, pues a la hora de acudir a algunas
ferias turísticas han tenido incluso stand al margen, que
nosotros, en todo momento y a pesar de que algunos medios lo
han criticado, nosotros ya, en nuestro programa electoral,
decíamos y apoyábamos esta colaboración público-privada. Es
decir que nosotros, el hecho de que haya empresarios del sector
que sea y que quieran participara para, en este caso concreto,
ayudar a hacer una mejor promoción, pues lo vemos muy bien,
sí, perfecto, pero lo que está claro es que la comunidad
autónoma destina los recursos que tiene para este tema.

Nueva financiación de las comunidades autónomas, usted ha
hecho referencia a que hay que ir a Madrid a atornillar, a que
venga..., si estamos de acuerdo y de hecho, lo estamos haciendo
y el presidente de esta comunidad autónoma es el primero que
ha dicho que quiere una nueva ley de financiación de las
comunidades autónomas porque no nos satisface, y la nueva ley
tiene que mejorar la actual, es evidente, no vamos a modificar
la ley actual para salir perdiendo, eso tenemos que conseguirlo.
Pero en estos momentos también lo que sucede es que el Estado
está en la situación que está y podemos hacer lo que
consideremos, pero tiene una determinada situación económica
y se está viendo también, pues mire, un reflejo es en las
inversiones estatutarias.

Hay algunas otras comunidades autónomas que no son
precisamente del Partido Popular que tienen inversiones
estatutarias y éstas no son dudosas de que no presionen, están
haciendo lo que estamos haciendo nosotros, es decir, presionar
e intentar que a esta comunidad autónoma le llegue lo que le
corresponde, y no vamos a cejar en eso, no lo vamos a dejar, no
se preocupe.

En cuanto al tema que usted me decía, que hacia referencia
a los medios de comunicación después de estas reuniones, que
el presidente Serra decía que, algún medio de comunicación que
regresaba con las manos vacías, bueno, este comentario o este...
digamos, esta información que recogen los distintos medios de
comunicación no eran referente a la reunión de presidentes, esto
era de la reunión que hubo con el Consell de Eivissa, pero en
cualquier caso, las reuniones que se hacen, tanto las de
presidentes como las que se han hecho bilaterales, no son para
venir a que se lleven más, no eran reuniones reivindicativas,
eran precisamente reuniones para poner, exponer, los dos
gobiernos, cara a cara, encima de una mesa la situación que hay,
administrativa, de duplicidades, en fin, para poder mejorar el
servicio que en cualquier caso las administraciones dan a los
ciudadanos.

En cuanto a la reivindicación de Madrid, creo que se lo he
comunicado.
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Mire, en cuanto a la conectividad, que usted dice que esto
refleja nuestra, digamos, nuestra actitud pasiva; yo lo que le he
dicho es que hemos mejorado porque precisamente desde el día
1 de marzo se aplica la obligación de servicio público en
Menorca y esto es... pues, creo que es un avance sin duda. Ya
nos gustaría poder, nos gustaría avanzar más evidentemente y
nos gustaría que también estuviese en Eivissa y nos gustaría que
las conexiones con Formentera, en las que estamos trabajando,
también avanzaran más. Con esto estamos trabajando, como
usted sabe, que hay previsto, sobre todo con el tema de
Formentera, hay un reglamento con la ley de transportes, que
estamos trabajando en él, por parte del presidente de Formentera
quiere que se reglamente cuanto antes, pero también es verdad
que en estos momentos, como la ley que está en tramitación se
volvió a exponer al público, pues estamos recogiendo todas
estas aportaciones para que el reglamento sirva de desarrollo de
la ley y no digamos que la entorpezca. Estamos en esa línea.

En cuanto a... aquí me había hecho una anotación y ahora no
recuerdo por qué, creo que ha sido..., se refería a las presiones
que nosotros podíamos hacer en Madrid para conseguir recursos
y que no nos engañaran, que no nos dijeran una cosa y que
después no recibiéramos nada. Aquí había puesto una anotación,
que recordaba del otro día, que vi por ahí recogido en un medio
de comunicación que, en una de las últimas entrevistas que le
hicieron al Sr. Manera, conseller de Economia, recuerdo que
salía una foto justo al lado de la caja de caudales y decía que
estaba vacía, y además lo decía con una cara risueña, y
precisamente en esa entrevista decía que él llevaba unos años
presupuestando 240 millones y al final se quejaba de que no le
llegaban.

Es decir, dése cuenta de la herencia, presupuestamos 240
millones que contabilizamos como ingresos, lo cual me permite
hacer más gasto, pero después no me vienen y decía que le
habían engañado, que Antich iba y que le habían engañado,
nunca lo recibieron. En fín, creo que al final de lo que se trata,
y eso pues creo que cualquier gobierno en eso creo que no hay
grandes diferencias, todos luchamos lo posible para conseguir
que nuestras respectivas comunidades autónomas estén lo mejor
tratadas posible.

Y con esto creo que he dado cumplida respuesta a todas las
cuestiones que usted me ha planteado.

En cuanto al PSM, como le he comentado antes, no voy a
insistir en lo que ya he contestado al Sr. Diputado del Grupo
Socialista. Decirle que... lo mismo, que ya he contestado al
Grupo Socialista, pero bueno, que somos responsables con la
situación actual y vamos a intentar solventarla, eso es evidente.

La herencia, todos los gobiernos reciben herencias, nosotros
hemos recibido la que hemos recibido y somos responsables de
sacar a esta sociedad de esta difícil situación y lo vamos a
conseguir, estoy totalmente seguro.

En cuanto a la reestructuración del sector público
instrumental, mire, yo es que tuve el pasado martes la
oportunidad de contestarle a usted en el Pleno, a una pregunta
que usted me planteó: el sector público instrumental, estamos
haciendo una reestructuración, creo que necesaria, para que
tengamos un sector público adecuado en volumen a las
necesidades sociales, no más, y este volumen ustedes mismos

lo reconocieron, este mismo conseller o exconseller del pacto al
que he hecho mención anteriormente, el Sr. Manera, reconoció
que era un sector que estaba con un volumen no ajustado a las
necesidades, como también reconocía que había que hacer
ciertas amortizaciones de empleados públicos cada año, se
reconocía. 

Y quiero decirle, como le contesté en Pleno, que ustedes no
hicieron nada, decían que había que hacerlo, pero no hicieron
nada. Y ahora que hay un gobierno que está haciendo el trabajo,
que es un trabajo difícil y complicado, porque la repercusión
social es tremenda, a nadie le gusta tomar decisiones que
afecten a las personas y nosotros sufrimos con ello; este
gobierno sufre cada vez que tiene que tomar decisiones que
afectan a las personas, el problema es que la responsabilidad
tiene que estar por encima de casos concretos, tenemos que
pensar en la sociedad en su conjunto y lo estamos haciendo.

Lo que creo que no es de recibo es que ahora ustedes vengan
a criticarnos por esto, no es de recibo, no es de recibo. Y tengo
que decirle que con el sector público se pasará, de 182 entes que
había, se pasará a 75 entes, se van a suprimir 113 y va a suponer
un ahorro de 311 millones para las arcas públicas. Es decir, esto
son los números que manejamos y estoy seguro que van a ser
números... reales, vaya.

Y estoy totalmente de acuerdo en que hay una gran
diferencia con el tema de las inversiones estatutarias en cuanto
a que una cosa es el presupuesto y otra cuestión es tesorería.
Últimamente vengo escuchando mucho por parte de algún
diputado en cuanto a dónde están los 50 millones que dejaron en
tesorería, es que es tremendo, es que esto es tremendo, no sólo
no estaban esos 50 millones que dice que dejaron en tesorería,
es que tampoco están los 150 millones que en la primera
reunión que tuvimos con el gobierno saliente y que el mismo
exconseller, el Sr. Manera, decía que teníamos ahí para utilizar
ya de una forma inmediata, pues 150, por un lado, y 50, por
otro, tendría que haber habido 200. ¿Sabe los que había, de
acuerdo con los números del tesorero? 8 millones. 8 millones y
teníamos que hacer frente a las... digamos, a las nóminas de los
funcionarios y además a la paga extra, es decir que fue un
milagro, fue un milagro y un gran trabajo el que se hizo por
parte de vicepresidencia para hacer frente a las deudas
inmediatas que nos llegaban.

Es decir, la situación desde luego fue bastante complicada.
Y tengo que reconocer que por parte de vicepresidencia con los
temas económicos han hecho y están haciendo un gran trabajo,
un gran trabajo porque es muy complicado hacer frente a los
pagos que hay previstos con la situación que tiene Tesorería.

En cuanto a la Ley de financiación, es que es volver a repetir
lo mismo, el compromiso que hay pues es el que es, así es que
con esto, Sr. Diputado creo que he dado cumplida respuesta a
las cuestiones que usted me ha planteado.
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En cuanto al Partido Popular, decirle, volver a insistir en mi
agradecimiento por el apoyo que estáis dando al Gobierno del
Partido Popular en la línea que considero que sin ese apoyo
seria muy difícil y muy complicado que el Gobierno pudiera
seguir avanzando con el paso firme con el que lo está haciendo.

Estoy seguro, insisto, que es el camino correcto y es el
camino doloroso, pero que nos va a llevar a una situación mejor
y eso lo vamos a hacer entre todos, todos juntos.

Así es que muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchísimas gracias, Sr. Conseller. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, agraïm la
presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants.

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