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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sr. President, Fernando Rubio substitueix Margalida Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Virtudes Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Joana Lluïsa Mascaró substitueix Biel Barceló i Milta.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4064/11, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a proposta de reactivació econòmica
mitjançant el sector audiovisual.

L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en la
Proposició no de llei RGE núm. 4064/11, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a la proposta de reactivació econòmica mitjançant el
sector audiovisual.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca intervé l’Hble.
Diputada Sra. Mascaró, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. És evident que si sempre és bo
donar un impuls a l’economia en èpoques com l’actual de crisi
molt profunda, la reactivació econòmica hauria de ser un dels
eixos fonamentals de l’acció de govern i de l’acció política de
la comunitat. I és en aquest context general de dificultat,
entenem que iniciatives que puguin permetre crear llocs de feina
qualificats i diversificats són bones. 

En aquesta comunitat hi havia hagut aquests darrers anys un
impuls a la indústria audiovisual, tant a la indústria com a la
producció. La Radiotelevisió de les Illes Balears i la
Radiotelevisió de Mallorca havien suposat un focus de creació
d’activitat, un focus emergent però amb moltes possibilitats, que
una part per la crisi, però també per la voluntat del Partit
Popular de tancar Televisió de Mallorca s’ha reduït, però és cert
que hi ha aquest focus emergent i se’n pot treure profit.

D’altra banda, a les illes tenim un clima fantàstic, tenim uns
paisatges naturals i urbans amb un patrimoni realment preciós,
fotogràfic i fotogènic, que juntament amb el clima, les
connexions aèries, si no ens fallen, i els bons professionals que
s’han atracat aquests darrers anys, han fet que proliferin els
rodatges de pelAlícules o de sèries de televisió que
complementen les Balears com un espai idoni per a aquesta
indústria. És per això que estam davant d’una indústria que, a
part de la part econòmica que és molt important, també té una
dosi important de part cultural, amb un valor afegit i a la vegada
de promoció internacional de les Illes. Hi ha experts que
calculen que cada euro invertit a incentivar els rodatges es
converteix en 10 euros d’activitat econòmica captada per al
territori. Per tant, això pot ser molt positiu per a les illes.

Moltes productores també han explicat que allò que falta
bàsicament és mà d’obra especialitzada en la producció de
rodatges, guixaires, vidriers, fusters, ... mentre que en tenim
molts enfocats cap a la construcció, són professions que dins
l’àmbit de rodatge són demandades, però que no som
especialistes amb aquestes coses, però mitjançant una petita
formació ajudaríem aquest món audiovisual. Per tant, és una
oportunitat per especialitzar aquests colAlectius que són els que
més pateixen l’atur, per reconvertir-se cap un sector en
creixement, allà on poden trobar feina.

És per això que presentam aquesta proposició no de llei, que
ja va ser aprovada a l’Ajuntament de Palma per unanimitat, per
tant, esper que aquí també tengui el suport de tots els grups
representats aquí, i que demana que el Govern creï un fons
econòmic destinat al rodatge de pelAlícules, sèries, telefilms,
documentals, tot allò que pugui incentivar les productores
perquè triïn les Balears, i aquest incentiu s’ha de concedir en
base a, fonamentalment, tres criteris: qualitat del projecte, el
factor de desestacionalització a una comunitat com la nostra allà
on el motor econòmic és molt estacional, per tant, la
desestacionalització de l’activitat en èpoques de temporada
baixa també ha de ser un dels criteris; i l’altre és la repercussió
econòmica sobre les empreses audiovisuals de Palma o de
Balears, però bàsicament estan instalAlades a Palma. Si volen,
més ajuda tendran aquells que més contractin empreses d’aquí
per a les filmacions.

L’altre punt insta el Govern de les Illes Balears a estudiar
fórmules per afavorir una fiscalitat reduïda a les empreses que
rodin les seves produccions a les illes, també en condicions,
evidentment, han de crear llocs de feina, amb la repercussió
econòmica sobre les empreses del sector audiovisual de les Illes
i també en la desestacionalització.

Un altre punt és, com li he dit abans, la necessitat de reciclar
treballadors del món de la construcció en especialistes en el
muntatge d’audiovisuals, fusters, picapedrers, muntadors de
rodatge, ... Per tant, instam el Govern que a través del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears dissenyi aquests cursos de
formació.
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I finalment també instam el Govern perquè estudiï la
possibilitat de crear l’Escola d’Ofici de Cinema de les Illes
Balears, on en un futur tots aquests projectes es facin més reals,
en funció de les necessitats que hi pugui haver a les Illes i del
mercat que necessiti aquests oficis.

Això és el que presentam avui i esperam que tengui el suport
de tots els grups. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula en torn de fixació de posició l’Hble.
Diputat Sr. Cosme Bonet per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, sens dubte el sector
audiovisual és una indústria emergent a la nostra comunitat
autònoma. Recentment el Sr. Barbadillo, director de la Mallorca
Film Commission, informava que aquest any passat 2011
s’havien rodat a Mallorca 10 pelAlícules, 4 sèries de televisió i
40 programes, que havien suposat una inversió de 40 milions
d’euros i que per al 2012 ha hi havia 12 solAlicituds per gravar
pelAlícules, de les quals tres ja estaven confirmades. Per tant,
estam parlant d’un panorama creixent, la qual cosa sempre és
una bona notícia per a l’economia del nostre país.

És cert que és una indústria que no neix del no-res, sinó que
hi ha suports concrets i importants, crec que el primer que hem
d’esmentar és la Mallorca Film Commission, precisament
creada per la Fundació Mallorca Turisme durant la legislatura
passada. Però també el suport que estrenes recents, com és de
tots coneguts, d’Antoni Bestard, coproduït per l’esmentada
Fundació Mallorca Turisme; o també el documental sobre la
Serra de Tramuntana, fet amb el suport del Consell de Mallorca
i que en aquests moments és present en el Festival de Cinema
Das Goldene Sadttor a Berlín, en el marc de l’ITB. Crec que
són dos exemples de productes de qualitat, elaborats per gent
d’aquí i que són els que donen relleu a les possibilitats que té la
indústria audiovisual, perquè només tenint bons professionals
aquí podem aspirar que també es venguin a fer grans
produccions aquí.

Permetin-me de totes maneres una reflexió inicial, perquè si
tenim un moment bo de la indústria audiovisual, com indústria
emergent que ha crescut aquests darrers anys, sens dubte una
part d’aquest motiu és el naixement dels mitjans de comunicació
audiovisuals públics durant els darrers anys. El director general
d’IB3 de fa poc més d’un any, el Sr. Terrassa, informava a una
comissió en seu parlamentària que des de la seva creació IB3
havia representat una inversió d’aproximadament 500 milions
d’euros en la creació d’aquest sector, d’aquesta indústria
audiovisual. Per tant, estàvem davant la constatació de què el fet
de tenir mitjans audiovisuals que contractaven empreses d’aquí,
que eren empreses noves que s’anaven creant, era un motiu de
creació de llocs de feina, de formar professionals i, per tant, una
persona que vol venir a fer una producció a les Illes Balears,
trobi aquí empreses preparades i professionals preparats.

Clar, a nosaltres ens resulta preocupant unes declaracions
publicades en premsa ahir, el nou director general d’IB3 digui
que la situació financera d’IB3 és complicada i que els 30
milions de pressupost no són suficients per afrontar el dia a dia
de l’entitat. Ho deim perquè és una part important, com sempre
hem defensat, del sector i de la indústria audiovisual balear.

Per tant, hem de dir que és molt lloable i encertada aquesta
iniciativa presentada pel PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, amb tres mesures molt concretes, i agraïm la
concreció perquè fa molt que parlam de la Llei audiovisual, de
la qual no tenim cap coneixement, ja que no es va voler crear en
el seu moment una comissió d’estudi per preparar-la. Parlen de
crear un fons econòmic per als rodatges, de fiscalitat reduïda i
de formació específica, crec que tres aspectes molt interessants.

En primer lloc, fons econòmic per a rodatges perquè els
professionals ja ho diuen. En una recent entrevista que hem
pogut consultar, a Emilio Ruíz Barrachina, conegut guionista i
director de documentals de prestigi, hi ha un comentari que crec
que val la pena citar. Diu: “es un gran error pensar que aquí
tenemos la suficiente tradición, -aquí, es refereix a Espanya-,
como para que funcione la ley de mecenazgo, o hay un sistema
mixto, subvenciones y/o patrocinadores o no funcionará”. Crec
que és una reflexió important a tenir en compte, perquè si bé són
importants els incentius fiscals -com també direm ara-, no es pot
deixar de banda que el suport que puguin tenir de coproduccions
per part del sector públic és també molt important a l’hora
d’assegurar el creixement d’aquesta indústria. Per tant, creim
molt interessant aquest primer punt de la proposició.

En segon lloc, hem de dir que és curiós, o no és curiós
perquè és una obvietat, que el PSM coincideixi en aquest cas
amb allò que afirmava fa poc el secretari d’estat de Cultura,
recentment nomenat, el Sr. José María Lasalle, del Partit
Popular, que parlant del cinema espanyol deia: “Hay que
ensayar escenarios distintos, en los que se de una mayor
apuesta por la desgravación, como por otra parte contempla
la Ley de cine”. Tot i que deia: “Pero un 18% de desgravación
no hace lo suficiente atractiva esta vía como para poder
explotarla de manera eficiente”. Per tant, entenem que és
important complementar-ho, tal com se diu en aquesta
proposició no de llei.

I acabam. S’ha de tenir en compte, per tant, de les paraules
tant del secretari d’Estat com dels professionals que esmentaven
abans, que les ajudes al sector audiovisual, el sector cinema, són
poques comparades amb altres sectors econòmics que tenen
ajudes des de fa molts d’anys. Per tant, consideram plenament
encertada aquesta proposta.

Només un darrer esment, perquè crec que és molt important
destacar l’aposta que es vol fer en els punts 3 i 4 per a la
formació de professionals. Sempre es diu el mateix en un
ambient de crisi, formar professionals preparats també són
garanties de tenir llocs de treball de més qualitat i, per tant, en
aquest sentit fer més atractiu que es puguin venir a rodar grans
produccions a les Illes Balears. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Igualment en torn de fixació de posició
per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló per un temps de deu
minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, el sector audiovisual
de les Illes Balears és un sector estratègic per a la nostra
economia. Compartim l’exposició d’aquesta proposició no de
llei quan afirma que les nostres illes són un marc incomparable
per a les productores audiovisuals, per tal de fer els seus
rodatges, donada la diversitat paisatgística que tenen les Illes
Balears, la llum, la mar, la muntanya, en un espai petit això
dóna moltes possibilitats i amb un cost més reduït.

Hem de fer el possible perquè aquestes empreses se sentin
atretes per les nostres illes i tengui lloc un efecte cridada, i
perquè això sigui possible és imprescindible enfocar les
polítiques en els següents eixos. En primer lloc simplificació
administrativa, facilitant tots els tràmits, permisos, llicències,
autoritzacions, administracions i que, per tant, funcioni de
manera àgil, eficaç i ràpida. Creim que és important perquè si
dilatam massa totes aquestes tramitacions en el temps, el cost
d’aquestes empreses és superior i, per tant, no fan la seva feina
amb facilitats, han de patir els inconvenients d’una
administració massa complicada, de moltes administracions,
ajuntaments, consells, govern i per tant, és important que hi hagi
una coordinació interadministrativa per tal de donar solució a
aquest problema.

També és important el tema que també s’ha apuntat en
aquesta proposició no de llei, de bonificacions i incentius
fiscals, perquè entenem que la producció de cinema,
documentals, publicitat, sèries, té un efecte positiu per a la
nostra economia, per la reversió dels beneficis que suposa el
rodatge de totes aquestes sèries, aquestes pelAlícules. A més, són
quantitats econòmiques avaluables, quantificables i que poden
donar moltíssimes oportunitats a persones i a empreses que
directament o indirectament es veuen beneficiades per a la
contractació dels seus serveis. També la indústria turística es
podria veure molt beneficiada per les pernoctacions de totes
aquelles persones que s’hagin de traslladar a les nostres illes i
per tant això també implicaria una rendibilitat important.

Per tot això creim que s’han d’incentivar els rodatges per
part d’aquestes empreses audiovisuals, mitjançant aquestes
bonificacions, aquests incentius. No podem parlar en aquests
moments de subvencions, donada la situació econòmica. Creim
que és més assenyat que la llei que s’està preparant vagi
encaminada en els avantatges fiscals, les bonificacions, en
definitiva, modificacions que afectarien el règim fiscal de les
Illes Balears.

Aprofitar també les institucions que tenim i que
desenvolupen polítiques, programes, actuacions que tenen a
veure amb el món audiovisual per poder exercir millor les
competències dins el nostre territori, hem d’evitar duplicitats i
aprofitar organismes ja existents per poder coordinar la gestió
del sector públic audiovisual, aplicant els principis fonamentals
del Pla director del sector audiovisual amb que està fent feina el

Govern de les Illes Balears i que es fa a instàncies d’una
proposició no de llei aprovada amb un ampli consens pel
Parlament de les Illes Balears.

Cal agafar com exemple la valuosa tasca que desenvolupa en
aquest sentit la Mallorca Film Commission i la Palma Film
Office, des del Consell de Mallorca i des de l’Ajuntament de
Palma, una tasca que és fonamental tant pels contactes que
manté la Mallorca Film Commission amb productores
internacionals i nacionals que se senten atretes per les nostres
illes, com per les tramitacions que fa la Palma Film Office que
donen agilitat i rapidesa i ajuden a llevar traves burocràtiques i
paperassa per poder tenir llestos els permisos de les
administracions públiques en un termini no superior a les 48
hores.

Així mateix, també cal reconèixer l’interès del Consell de
Menorca per activar la Menorca Film Commission i el seu
interès per impulsar el sector audiovisual de l’illa de Menorca,
que també hi té molt d’interès a aprofundir en una qüestió vital
per a la seva economia, que i s’ha de coordinar evidentment
amb tota la tasca que desenvolupa el Govern de les Illes
Balears.

I entrant en els punts que presenta el PSM, he de dir que no
donarem suport al primer punt perquè s’insta el Govern de les
Illes Balears que creï un fons econòmic destinat a rodatges i
tenim dubtes que la creació d’un fons econòmic en aquests
moments pugui ser assumible, donada la situació econòmica per
part del Govern de les Illes Balears.

Sí donarem suport al segon punt, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar fórmules
per afavorir una fiscalitat reduïda a les empreses, per
l’argumentació que he fet jo i que també han fet els altres
portaveus.

En el tercer punt li demanaríem una transacció. S’insta el
Govern de les Illes Balears que a través del SOIB dissenyi
cursos de formació per a reciclar treballadors. El que passa és
que ens agradaria obrir un poc més les possibilitats, no volem
que es decideixi aquí que sigui el SOIB, sinó que es pugui
plantejar d’una manera més generalitzada perquè sigui el
Govern, amb els organismes que consideri oportuns, que pugui
treballar en aquesta línia. Per tant, demanaríem substituir-ho
per: “instar el Govern de les Illes Balears perquè estudiï el
disseny de cursos de formació” o “que prepari cursos de
formació” -no sé si podem fixar després una redacció- “per
reciclar treballadors”.

Després també donarem suport al punt quatre. Consideram
que pot ser interessant el fet de crear una escola d’ofici de
cinema a les Illes Balears. Creim que això pot donar formació
a molta gent, a molts de joves, a moltes persones que es poden
sentir atretes per fer feina dins aquest món que -insistesc- és un
món que comença a caminar i que pot tenir una rendibilitat molt
important per a les nostres illes, que pot suposar la creació de
llocs de feina, per la qual cosa, hauríem de tenir gent a les
nostres illes preparada i formada per tal de poder actuar en
aquest sentit.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rubio. Supòs que vol fer ús de la paraula el
grup proposant. Idò té, Sra. Mascaró, un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair el
suport incondicional del Partit Socialista Obrer Espanyol a
aquesta proposició no de llei, que evidentment comparteix la
importància d’aquest sector actual i sobretot de cara al futur, i
al Partit Popular li agraesc també les dues a què diu que sí. I a
les transaccions, a la número 3 crec que no hi ha cap problema
per llevar “a través del SOIB” i dir que el Govern de les Illes
Balears podríem posar que dissenyi i impulsi, o que impulsi...
que impulsi, eh?, que el Govern de les Illes Balears impulsi
cursos de formació, sigui a través del SOIB, sigui a través d’un
altre... Si el Partit Popular hi està d’acord ho deixaríem així.

I ja que hi som, a la número 1 potser, si el motiu és que ara
no hi ha doblers, podríem posar “crear un fons econòmic en
funció de les disponibilitats del Govern” i incentivant les
productores de la manera que vulguin, es pot incentivar d’altres
maneres, com deia un poc abans amb la fiscalitat reduïda, si el
Partit Popular hi està d’acord; si no... És una manera de poder
dir que al final hi ha una unanimitat, perquè aquesta proposició
no de llei va en la mateixa línia que la que es va aprovar en el
plenari de donar un impuls al sector audiovisual, que és un
sector emergent i que de fet pot acollir moltes de les persones
que estan aturades en aquests moments.

Sr. President, vol que facem un recés?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, jo crec que podem fer un recés de...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

De dos minuts.

EL SR. PRESIDENT:

...del temps que s’estimi per acordar el text final.

EL SR. PRESIDENT:

No, perdona; la 2, la 3 amb la transacció, que consisteix, si
he entendido bien, en quitar “a través del SOIB” y en sustituir
“dissenyi” per “impulsi”... ¿Es así? La 2, la 3 y la 4, la 3
especialmente con esta transacción... Sí, sí, quitar “a través
del SOIB” y sustituir “dissenyi” per “impulsi”. La 2, la 3 con
esta transacción y la 4 quedarían aprobadas, entonces, por
assentiment y se produciría la votación del punto número 1.

Idò vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

I evidentment cap abstenció.

En conseqüència aquest punt queda rebutjat, el punt número
1 queda rebutjat per 9 vots en contra i 5 vots a favor, i la resta,
evidentment, queda aprovada per assentiment.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5778/11, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a calendari de pagaments
al sector primari.

Bé, a continuació es posa a debat la Proposició no de llei
RGE núm. 5778/2011, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa al calendari de pagaments al sector primari.
Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Socialista
intervé l’Hble. Diputat Sr. Cosme Bonet, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei
la vàrem presentar fa uns tres mesos, la preparàrem a finals de
novembre, el registre d’entrada crec que és a principis de
desembre, i teníem por que hagués perdut una certa actualitat,
perquè és cert que la conselleria ha anat avançant en aquest
sentit de fer els pagaments que reclama el sector primari. Però
pensam que no, que a pesar dels reiterats anuncis del conseller
aquest és un tema encara sense resoldre completament i ho
argumentarem tot seguit.

A la compareixença que va fer el conseller per explicar les
línies de feina de la conselleria ja es va comprometre a resoldre
aquest deute pendent amb agricultors i ramaders, que era una de
les principals preocupacions del sector. El 14 de novembre el
mateix conseller feia un anunci en aquest sentit en el marc d’una
reunió amb el Consell Agrari; la mateixa pàgina web del
Govern deia “el conseller Company ha assegurat que d’ara a
final d’any s’haurà efectuat el pagament de bona part de les
ajudes agràries i ramaderes pendents i s’haurà elaborat un
calendari de pagament per a les restants”, fet que va motivar
d’alguna manera que pensàssim que havíem de conèixer aquest
calendari de pagaments.

En aquell moment es parlava de 30 milions d’euros
pendents, tant per part del conseller en aquesta reunió del
Consell Agrari, com per part dels càlculs fets per organitzacions
professionals agràries com Unió de Pagesos, les quals
destacaven entre les partides pendents al voltant de 8 milions
d’euros referents a projectes d’inversió, com són la primera
instalAlació per a pagesos joves, o de modernització
d’instalAlacions, una preocupació pels pagaments encara no
realitzats que se sumava als anuncis que havia fet la conselleria
en aquells moments de la supressió d’altres ajuts o la reducció
d’altres partides, com podrien ser les destinades a productes
fitosanitaris que vàrem tractar al debat dels pressuposts del
2012.
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A partir de llavors hem tengut diverses notícies, s’han fet
diverses rodes de premsa, s’han donat informacions sobre
pagaments que ha començat a fer la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, resolent, en alguns casos, de
problemes de tresoreria, rebent ingressos provinents d’Europa,
de l’Estat, i en aquest sentit el Grup Socialista, veient que
s’avançava en aquest sentit, va formular diverses preguntes per
assabentar-nos sobre el detall d’aquestes informacions. 

A 15 de desembre la mateixa conselleria ens informa que a
la reunió amb el Consell de Producció Agrària Ecològica encara
s’havia parlat de pagaments pendents; parlam de 15 de
desembre. El conseller ens informava que s’havia mantingut una
reunió amb el Consell Regulador de la Producció Agrària
Ecològica en què els seus representants volien saber quan
cobrarien les ajudes que tenien pendents de cobrament; per tant
no s’havien abonat en aquesta data en què rebem aquesta
resposta, això quan ja hi havia hagut un compromís de resoldre
pagaments abans de finalitzar el 2011 o bona part d’ells, com
havia dit el conseller, cosa que a 15 de desembre es veia bastant
difícil. Pel que feia a la junta del Consell de Producció Agrària
parlaven de 280.000 euros de la subvenció nominativa
corresponent, i d’uns 46.205 euros del conveni amb la
conselleria en el marc de la Red Rural Nacional.

El 4 de gener, una vegada passada la barrera de final d’any
a la qual s’havia compromès el conseller a la reunió del Consell
Agrari, i a pregunta escrita, un cop més, del Grup Socialista, la
Conselleria d’Agricultura ens respon per informar sobre una
sèrie de percentatges que suposadament en aquell moment ja
s’haurien abonat. Respecte a FOGAIBA, quant a pagaments
directes, un 93% aproximadament, i ambicionava arribar al 96%
a final de gener; quant a PDR, un 70% aproximadament, i
ambicionava arribar a un 97% a final de gener; i altre línies que
esperaven tenir un cent per cent respecte del pendent de juliol
de 2011, que seria un 72% pendent respecte del total. Clar,
tampoc no és ben bé això, acabar amb aquest problema, sinó
que es van fent pagaments, com veim, sense detallar en aquestes
informacions que ens remet la conselleria.

També en data 4 de gener la conselleria ens fa arribar una
previsió, tampoc detallada en aquest cas, sobre pagaments
pendents. A 15 de gener, sempre segons la informació
obtinguda per aquest diputat i tramesa per la conselleria,
s’havien pagat al voltant de 24 milions d’euros, i la resta
s’abonaria entre gener i abril segons se’ns deia en aquesta
resposta. Això representaria un 93% del pendent, al qual
evidentment es van acumulant altres pendents. Del PDR
s’haurien pagat uns 6,5 milions d’euros dels eixos 1 i 3, se’ns
deia, i abans del 17 de gener, Sant Antoni, es feia comptes
abonar 1.800.000 euros per l’eix 2; ens anunciava en aquest
mateix escrit el conseller que s’obriria una línia de gestió de
pagaments a través d’una entitat financera a final de gener.

El 7 de febrer ens tornen respondre una pregunta sobre
aquesta qüestió que parla d’expedients de diverses línies sense
concretar per valor de 300.000 euros, a pagar a mesura que la
tresoreria ho permetés. I també el 7 de febrer se’ns contesta una
altra informació sobre l’estat de tramitació de les ajudes
agroambientals en la qual no s’aclareix en quina fase estan, ja
que se’ns diu que hi ha expedients de diverses d’aquestes línies
per ser abonats als beneficiaris, altres estan en fase de tramitació
administrativa i comprovació de dades, altres en fase

d’inspecció sobre el terreny; altres encara no poden ser iniciats,
ja que es tracta de línies plurianuals que encara no els toca la
tramitació en la seva anualitat. Per tant és difícil saber realment
en quin estat es troben els pagaments als quals s’havia
compromès el conseller. 

El 9 de febrer, en el marc d’una informació sobre la situació
de crisi a les vaqueries de Mallorca apareixen a premsa alguns
d’aquests productors en què es queixen de la situació del sector
i reclamen pagaments endarrerits; “no han cobrat unes ajudes de
l’executiu autonòmic -cit literalment- corresponents a l’any
2010, i l’actual conseller d’Agricultura els ha comunicat que les
del 2011 no s’abonaran perquè no hi ha pressupost”. Clar, és
diferent que et diguin que t’aniran pagant la majoria de la
subvenció al llarg de l’any 2011 i principis del 2012 o que et
comuniquin directament que no. 

El mateix conseller, a preguntes del seu grup, supòs que per
aclarir aquesta situació un tant confusa, entenem nosaltres, de
com s’estan fent els pagaments des de la conselleria, el 14 de
febrer va explicar que d’1 d’octubre a 31 de desembre s’havien
abonat uns 30.823.752 euros, i al mateix temps reconeixia que
no s’havia pagat tot. 

Com a conclusió, i anirem acabant, resulta difícil conèixer
en aquests moments, donada la dispersa informació que se’ns ha
fet arribat, en quin grau d’execució està el comprimís pres pel
conseller davant el Consell Agrari. Podem constatar, perquè no
dubtam de la veracitat de la informació tramesa per la
conselleria, que s’estan fent pagaments a mesura que existeix
liquiditat i es van resolent expedients, però al mateix temps hem
de continuar constatant el malestar del sector, perquè si bé
alguns han rebut ajuts pendents altres continuen sense notícies
i a altres se’ls informa que de moment no podran cobrar.

És per tot això que el nostre grup considera que és
responsabilitat d’aquest parlament fer arribar al Govern la
preocupació que ha detectat, que se’ns ha fet arribar, i creim
adequat mantenir i defensar allò que amb un ànim -ho vull
deixar clar- ben positiu deim a la proposició: establir i presentar
públicament un calendari de pagaments. Crec que un sector que
no és que estigui castigat per la crisi econòmica que patim
actualment, sinó que des de fa molts necessita d’ajuts per
mantenir-se i que compleix una funció no només econòmica,
sinó social i mediambiental importantíssima per a la nostra
comunitat autònoma, tengui la tranquilAlitat de saber que la
conselleria té previst pagar el que deu no només amb bones
paraules sinó també amb un calendari públic, insistesc, públic,
perquè imaginam que una previsió sí que ha de tenir la
conselleria per anar fent aquests abonaments dels quals ha anat
informant per diverses vies. Imaginam que la conselleria, a
través de les diverses empreses públiques, a través de la
Secretaria General, a través dels mecanismes que
corresponguin, ha de tenir una previsió de com fan comptes
pagar aquest import que el conseller es comprometia davant el
Consell Agrari a pagar en bona part abans de finalitzar el 2011
i a principis del 2012. 
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No creim que la conselleria estigui improvisant en aquest
sentit, i en aquest sentit, per tant, i amb aquest ànim positiu,
insistesc, mantenim i presentam aquesta proposició no de llei,
perquè insti el Govern, a la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, a establir i presentar públicament un
calendari de pagaments al sector primari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. I pel torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Mascaró, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem suport a
aquesta proposició no de llei del Grup Socialista. Creim que és
important per a la gent a la qual es deu, si no se li pot pagar
immediatament, com a mínim saber quan cobraran. 

Tal vegada sí que hem de reconèixer que dins el panorama
general, tot i que el Sr. Bauzá havia anunciat un calendari de
pagaments seriós el mes de juliol, som al març de 2012, vuit
mesos després, i no el tenim. Per tant, per una part, és exigir,
reclamar allò que havia promès el mateix president del Govern
i, per l’altra, també donar suport a aquestes entitats que podem
reconèixer, segurament, que la Conselleria d’Agricultura és una
de les poques, si no l’única, que ha avançat una mica en els
pagaments, però és evident que ha avançat una mica i que no
s’ha pogut pagar tot. Per tant un calendari de pagaments seria
important perquè les persones, les empreses, les entitats que han
de cobrar sàpiguen com i quan els arribaran els doblers, i puguin
a la vegada també pactar un calendari amb els seus proveïdors
o amb el banc perquè no els tenguin aturats.

Una de les mesures d’aquest govern és que ha decidit no
donar bàsicament subvencions en moltes coses, n’ha retallat
moltes altres, i diu que està fent coses per l’economia, i en
aquests moments actuals una de les principals, i així ho ha
reconegut el mateix vicepresident del Govern a una sessió
plenària, la principal és pagar, cobrar per part dels deutors i
pagar per part del Govern. Per tant saber quan cobraran, si no
se’ls pot pagar tot d’una vegada, crec que és molt important.

Per això nosaltres donarem suport a aquesta proposició no
de llei. Se n’han defensades en global que han estat que no, i
esperem a veure si a sectorials ens diuen que sí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. I per part del Grup Parlamentari
Popular, igualment per al torn de fixació de posicions, té la
paraula l’Hble. Diputada Assumpció Pons, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
immediatament després d’haver pres possessió el nou govern va
encarregar un informe sobre la situació econòmica i financera
de cada conselleria, departament i empresa pública per conèixer
amb exactitud com havia deixat l’anterior govern del pacte els
comptes d’aquesta comunitat. 

El mes següent, el mes de juliol, vam obtenir aquesta
informació. Ja sabíem que trobaríem una tresoreria sense
liquiditat, però no ens podíem imaginar mai que els deutes
generats per la irresponsabilitat d’aquell anterior govern
pugessin a 6 milions d’euros, entre pagaments pendents a
institucions i a proveïdors, així com la càrrega financera
acumulada. Ens van deixar uns comptes públics en fallida
tècnica per haver gastat molt més del que s’ingressava. Aquesta
ha estat la seva herència.

En el cas del sector primari va aparèixer en un primer
moment un deute que pujava a 9 milions d’euros en diferents
línies d’ajuda pendents de pagament. Aquesta va ser la principal
conclusió de l’informe elaborat pel FOGAIBA, entitat de dret
públic que gestiona les ajudes al sector agrícola i ramader. Però
la situació, senyors diputats, era molt més greu i vergonyosa,
quan van descobrir que aquell govern s’havia gastat en altres
despeses que res no tenen a veure amb el camp un gran nombre
de recursos avançats pel Ministeri d’Agricultura per pagar les
ajudes agràries. Eren partides finalistes que van ser desviades a
altres compromisos de l’anterior govern, o sigui que la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori d’aquest
govern ha hagut d’aportar ara la part del ministeri i la part de la
comunitat autònoma perquè el Govern central ja havia enviat els
doblers, però aquests doblers no van anar a parar mai ni als
pagesos, ni als ramaders, ni als professionals del sector primari.

Mirin, els ciutadans d’aquestes illes van voler un canvi, i
avui hi ha uns altres responsables polítics al front del Govern
per posar ordre a tot aquest desgavell. 

L’acumulació d’expedients pendents de tramitació al
FOGAIBA i a la conselleria va provocar que el deute en
concepte de pagaments al sector primari sumàs a mitjan
novembre gairebé 20 milions d’euros. Aquest deute augmentava
cada mes, ja que contínuament s’havien de resoldre tots els
expedients que el Partit Socialista, anterior responsable de la
Conselleria d’Agricultura, no havia tramitat, i va deixar que
aquests expedients molt ben ficats dins uns calaixos, que ara és
el govern del Partit Popular que els ha de treure i ha de fer el
que ells, el que vostès no van fer, que era pagar.

Durant el darrer trimestre del 2011 es van abonar les ajudes
directes en concepte de cereals, primes ramaderes, cítrics i
olivar, amb un import de 19 milions d’euros. Açò significa que
s’ha duit a terme pràcticament tota la totalitat dels pagaments,
concretament un 99%, de manera que les Balears s’han situat
durant el període d’abonament de les ajudes com la primera
comunitat autònoma a complir. Avui podem manifestar amb
satisfacció que hem liderat el percentatges de pagament de tot
Espanya, cosa que mai no havia succeït anteriorment. 
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També hem de destacar que a partir del desembre del 2011
es varen efectuar els pagament per a les línies del Pla de
desenvolupament rural. Per cert, alguns pendents dels 2008,
2009 i 2010 amb un import superior a 10 milions d’euros de
manera que a finals de gener Balears era la tercera comunitat
autònoma en percentatge de pagaments FEDER. 

A més, la darrera setmana de febrer es va firmar un
confirming amb una entitat bancària que permet pagar 4,5
milions d’euros més en ajudes al sector primari en un termini no
superior a quatre mesos. Són ajudes que no pertanyen al PDR i
de les quals també n’hi pendents del 2008, 2009 i 2010.

Finalment, he d’anunciar que en l’actualitat la Conselleria
d’Agricultura està en negociacions per disposar d’un altre
contracte de gestió de pagaments amb un volum de 3,5 milions
en concepte d’ajudes dels plans Proagro i Proalfa. Quedi clar
per tant, que el deute del Govern balear amb el sector en
pagaments que van de l’any 2007 fins a l’any 2011 a hores d’ara
s’ha reduït considerablement, perquè la conselleria té un
calendari i l’aplica. 

Això ha permès normalitzar els pagaments, posar-nos al dia
i el volum de deute no excedeix avui als tres mesos des del seu
reconeixement per resolució administrativa. Únicament queden
en aquests moments les línies d’ajuda dels fruits secs que també
s’arrosseguen d’anys enrere, però que s’aniran fent efectius dins
aquests pròxims mesos, dins el 2012.

En conclusió, el Grup Parlamentari Popular considera
totalment innecessari fixar un calendari de pagaments tal com
demana el Grup Parlamentari Socialista perquè els pagaments
que no va fer aquest partit quan estava al front de la Conselleria
d’Agricultura els fa avui el Partit Popular. Quina llàstima que
aquest calendari que ara reclamen no l’haguessin fet i aplicat
quan vostès governaven i estaven al front de la conselleria!

Aquesta proposició no de llei és una mostra més de la
demagògia i la incoherència del Partit Socialista. En canvi, el
nou govern que té el ple estalonament i suport del nostre grup
parlamentari demostra en fets una serietat, una responsabilitat
i una sensibilitat cap al sector agrícola ramader que no va tenir
mai l’anterior executiu autonòmic.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara igualment supòs que el grup
proposant vol fer ús de la paraula. Idò, Sr. Bonet, té un torn de
cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Un agraïment al PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, pel suport, en
coherència amb una proposta que crec que és molt senzilla, en
positiu, que no mereixia les desqualificacions que s’han fet. 

Lamentam -i què hem de dir!- que el Partit Popular no
vulgui fer públic el calendari de pagaments perquè no dubtam
que deu existir un calendari, no es deu anar improvisant, avui
tenim doblers, avui no, avui pagam a aquest i a aquest, no.
Suposam que hi ha un calendari, deu existir un calendari, ens ha
dit que s’aplica un calendari, no dubtam de la voluntat del
Govern de voler pagar, només faltaria!, que no volgués pagar el
Govern. 

Si ja existeix un calendari, per què no es pot fer públic?
Aquest és el dubte. Crec que demanam una mesura simplement
de transparència i en aquest cas ens diuen que no, que tot això
és l’herència. 

Home!, no dubtàvem -perquè ja és un clàssic- que
recorrerien a l’excusa de l’herència rebuda, però és que ja fa
vuit mesos que estan igual, només posant la mateixa excusa
sempre i de cada vegada és menys creïble. Arribarà una moment
en què quan se n’adonin, quan parlin de l’herència serà la seva
pròpia gestió. 

Alguna cosa deuen haver arreglat perquè comencen a pagar,
per tant, tampoc tan catastròfic i impossible no deu ser, sobretot
perquè crec que val la pena tenir un poc de memòria i no aturar
la memòria a l’any 2007, perquè sembla ser que aquesta és la
norma que s’aplica als argumentaris del Partit Popular. 

El pagament retardat de les ajudes a l’agricultura és un
problema endèmic -endèmic- de la gestió de la Conselleria
d’Agricultura o almenys aquesta és la sensació que té aquest
diputat.

El conseller parlava de 30 milions d’euros dia 14 de
novembre del 2011, el Sr. Conseller, Gabriel Company, una
situació que s’ha qualificat aquí fa escassos minuts de greu i
vergonyosa. 

Dimecres 7 de novembre del 2007 hi havia una informació:
“ASAJA acusa Agricultura de agravar la crisis del sector
ganadero. La patronal agraria ASAJA Baleares afirma que el
Govern le debe ya 47 millones de euros en ayudas a la
ganadería -ASAJA- concretamente Company -president
d’ASAJA en aquell moment- afirmó que el Govern aun debe
liquidar unos 25 millones de euros en ayudas que ya están
vencidas de las que 18 millones son del Plan provacuno, otros
6 millones de Proporc, 2,7 milions de Proagro, cantidades
diversas, Proalfa, Plan renove, Pago único, Pagos acomplados
que podrían paliar el encarecimiento entre un 30 y un 50% que
han experimentado los piensos en verano”.

Programes tots aquests de la consellera Moner, que havien
deixat pendents i que varen ser l’herència rebuda per la
Conselleria d’Agricultura fa quatre anys, 47 milions d’euros, 17
milions d’euros més -17 milions d’euros més- dels que parlava
el conseller Company el mes de novembre del 2011 i al 2007 no
vivíem la crisi econòmica, els problemes de tresoreria i la
manca d’ingressos que tenen totes les administracions
actualment, per favor!
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Ara voler fer veure que el problema del pagament és tot la
mala gestió de la conselleria, això sí que és demagògia, però una
demagògia tan evident que es desqualifica per ella mateixa. 

El Sr. Company reclamava 47 milions d’euros i amenaçava
amb tractorades l’any 2007, novembre del 2007, i tot això era
herència de la consellera Moner. Per tant, siguem una mica
coherents, tenguem una mica de memòria. Parlarem d’herències
rebudes, però parlam que en èpoques de vaques grasses el Partit
Popular havia deixat uns impagaments molt més grossos dels
que s’han trobat actualment. Almenys això deia ASAJA. Per
ventura, les dades d’ASAJA estaven equivocades, no ho sé, el
Sr. Company era a ASAJA en aquell moment i és conseller en
aquests moments.

Tornant a la proposició no de llei, a allò que deim
concretament, per què s’anuncia un calendari i no es vol fer
públic? Què amaga la conselleria? Aquesta és la pregunta que
quedarà després d’aquesta comissió. Ha dit, Sra. Diputada, que
existeix un calendari i s’aplica. Jo el que li deman amb aquesta
proposició no de llei -i amb això acab- és que el facin públic.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Procedim idò a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 5778/11.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada per 9 vots en contra la
Proposició no de llei RGE núm. 5778/11.

3) Proposició no de llei RGE núm. 5854/11, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a compliment dels compromisos pendents
de l'Estat.

Tot seguit, es posa a debat igualment la Proposició no de llei
RGE núm. 5854/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
compliment dels compromisos pendents de l’Estat. 

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca intervé l’Hble. Sra.
Mascaró per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Ens trobam en una situació en
què el Govern es queixa que no té doblers, que li ho varen
deixar molt malament, però també és veritat que li varen deixar
uns deutes i pensam que és... uns deutes pendents de cobrar que
pensam que és necessari reclamar. 

En aquests moments hem pogut llegir pels mitjans de
comunicació que es planteja reduir dèficit i tornar retallar en uns
350 milions d’euros més, incrementar imposts, que alguns d’ells
nosaltres no ho criticaríem, el que criticaríem seria la
demagògia del Partit Popular de presentar-se a les eleccions
dient que no pujaran els impostos i ara veuen que no hi ha altre
remei. 

Per tant, en alguns d’aquests aspectes poden tenir el nostre
suport, però allò que també és cert és que no ho hem de carregar
tot damunt els ciutadans de les Illes Balears i hem d’exigir
aquelles coses que són dels ciutadans de les Illes Balears, com
una sèrie de partides que hi ha assignades en convenis amb
l’Estat i que l’Estat encara no ha fet el traspàs d’aquests doblers
o no ho ha posat al seu... no té previst posar-ho al seu pressupost
perquè sembla que el Sr. Rajoy tampoc no frissa de tenir un
pressupost, encara que per al Partit Popular això de no tenir
pressupost era com a molt greu, veig que si els que l’han de
manejar són ells, no importa, però vaja...

Allò que venim a dir aquí avui es basa en un informe que ja
el mes d’octubre va enviar el Govern a Madrid. El mes
d’octubre evidentment el Sr. Rajoy encara no hi era i encara
demanaven, però pensam que s’ha de continuar demanant. Són
més de 1.000 milions d’euros els que el Govern de l’Estat ha de
passar al Govern de les Illes Balears. 

Hi ha tota una sèrie de convenis signats de fons estatutaris,
com la Platja de Palma, 63 milions pendents d’arribar; per al
tren, 32; per al port a Ciutadella, 16; per al drenatge de les
autopistes d’Eivissa, 2; després 384 pendents del conveni
ferroviari i tots uns altres fins a arribar a aquests més de 1.000
que són contenciosos que ja, alguns, els ha guanyat el Govern,
ja hi ha sentència no només de l’Audiència, sinó del Tribunal
Suprem.

Pensam que aquests doblers anirien molt bé precisament per
evitar reclamar calendaris, perquè voldria dir que s’han pogut
pagar deutes, i d’altres per poder posar en marxa inversions que
estan aturades, com la de la Platja de Palma que sembla que ara
el Partit Popular no hi té cap pressa o una cosa tan urgent com
el drenatge de les autopistes d’Eivissa o acabar els convenis
ferroviaris que, a més de suposar unes millores en
infraestructures utilitzables i de cara... per als ciutadans, però
també de cara al turisme.

També suposaria posar en marxa en circulació doblers per
a inversions que el sector, en aquest cas, de la construcció serien
molt ben arribats perquè realment és el que ho pateix. Si bé no
podem arribar als nivells de construcció al qual s’havia arribat
en els darrers anys, sí que és veritat que alguna inversió hauria
de poder fer la comunitat autònoma.

Per tant, la idea d’avui és que el Parlament de les Illes
Balears exigeixi al Govern de l’Estat que compleixi els seus
deures i faci efectius els compromisos contrets amb les Illes
Balears. 
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El segon punt és donar el suport al Govern de les Illes,
l’instam a exigir davant el Govern de l’Estat per totes les vies
que hi hagi al seu abast, inclosa si és necessari la via judicial,
per al compliment íntegre i lleial de tots els compromisos
contrets amb la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. En torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra.
Oliver per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup comparteix la
preocupació per aquests incompliments de l’Estat envers la
nostra comunitat autònoma. Pensam que és un deure
irrenunciable del Govern, sigui quin sigui el color polític a cada
banda, demanar, solAlicitar, exigir el compliment dels acords
contrets amb el Govern de les Illes Balears.

Són uns recursos que són de tots els ciutadans i no hi pot
haver i no hi ha d’haver cap motiu perquè qui governa no els
reivindiqui davant el Govern de l’Estat. No discutim ara el
sistema de finançament. Parlam de recursos que corresponen als
ciutadans després d’arribar a acords legals amb les dues parts.

Si això abans no es va fer -em vull avançar una mica ja a
dir-ho-, si abans no es va fer, si es va fer malament o la crítica
que sigui ja ha passat aquest temps. Ara mateix ja fa 7 mesos de
govern, hi ha hagut un canvi en el Govern de l’Estat i crec que
el Govern de les Illes Balears té una ocasió d’or de demostrar la
seva bona gestió i la seva vàlua exigint i aconseguint per als
ciutadans allò que els correspon.

Parlam en la proposició no de llei, ha dit la Sra. Mascaró,
d’uns 1.000 milions d’euros. Jo només dic, o he pensat, en dues
partides grosses i evidents, legals, que vénen una, del nou
sistema de finançament del Fons de competitivitat, parlam d’uns
240 milions d’euros de l’any passat que nosaltres vàrem estar
reclamant al nostre govern anterior i que de fet, el Pla
d’estabilitat pressupostària no s’aprovava perquè de cap de les
maneres volíem renunciar i no vàrem renunciar a aquests
doblers. 

El Govern del Partit Popular del Sr. Bauzá va renunciar a
aquests doblers. No els tenim. Nosaltres, el nostre grup pensa
que s’han de continuar reivindicant i també les inversions
estatutàries que vénen arran de la disposició addicional novena.

Són inversions molt importants on el Govern de les Illes
Balears pot decidir i ha de decidir aquelles que consideri més
importants cada any. El que pensam és que no podem deixar de
perdre les de l’any 2011, ni molt manco tampoc les del 2012 i
també ja volem aprofitar per demanar que el Govern de les Illes
Balears faci les seves propostes davant el Govern de l’Estat
perquè els doblers que corresponen per l’Estatut d’Autonomia
puguin arribar a les Illes Balears.

Com deia la Sra. Mascaró són molts més recursos, són
moltes més inversions perquè aquesta suma és molt elevada, si
parlam de 1.000 milions d’euros. 

Pensam a més que, després de l’esforç enorme d’aconseguir
un nou sistema de finançament que va millorar molt el que
teníem abans, ara per ara no podem renunciar al fons de
competitivitat en aquestes inversions estatutàries que acab de
comentar.

No podem donar cap passa enrere. Aquests recursos
servirien per dinamitzar entre altres coses l’economia, perquè
les retallades que es fan i possiblement les que hagin de venir no
fossin tan dures i estrictes i... també servir perquè aquesta
economia nostra de les Illes Balears malmesa pogués tenir algun
tipus d’inversió pública.

Corresponen aquests recursos legalment a aquestes illes. És
just demanar-ho al Govern de l’Estat, aquest compliment
d’aquests acords contrets amb el Govern de les Illes Balears.

Donarem suport a aquesta proposició no de llei perquè estam
absolutament d’acord amb les reivindicacions que s’hi
proposen. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Sr. Francisco Mercadal per un temps de deu
minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull assenyalar
que per ventura pel debat polític entre oposició i el Grup
Parlamentari Popular que dóna suport al Govern estam avesats
moltes vegades a estar en oposició d’idees i ja fins i tot veig que
es posen la bena abans de fer-se cap ferida, perquè els puc
anunciar que nosaltres estam d’acord amb el plantejament en
general de la proposició no de llei presentada pel PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, perquè ja ho ha
anunciat el mateix govern.

El Govern no renuncia a cap quantia de les obligacions
contretes ni de passat pendents d’abonar, ni tampoc de les que
puguin pertocar en el futur evidentment a les Illes Balears. Per
tant, estam d’acord totalment en el primer punt que planteja la
proposició no de llei quant a exigir al Govern de l’Estat que
compleixi els seus deures i faci efectius tots i cadascun dels
compromisos contrets amb les Illes Balears, com no pot ser
d’altra manera.

Si que és veritat, però, que en relació amb el segon punt en
línies generals hi estam d’acord, però pensam que el tema de la
reclamació judicial si cal, aquí no hi entraríem per un tema de
lleialtat institucional i perquè no és la nostra manera de procedir
en aquest sistema. No perquè no creguem que no s’hagin
d’emprar totes les mesures, però pensam que no ho hem fet
quan hi havia governs de diferents color polític, tampoc no ho
farem ara que són del mateix color polític. 
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Pensam que no és la manera, sinó que lluitaríem perquè
d’una manera diplomàtica o d’una manera amistosa es pogués
exigir des del Govern de les Illes Balears o des del Parlament al
Govern de l’Estat el compliment íntegre dels compromisos
contrets, però evitant la frase aquesta que diu “inclosa si cal la
via judicial”.

M’agradaria saber si el partit proposant estaria d’acord amb
aquesta postura.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. Idò, supòs que el grup proposant vol
fer ús de la paraula... quan acabi de parlar. Té la paraula la Sra.
Mascaró per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que hi ha hagut un
malentès. En primer lloc, vull agrair el suport del Grup
Parlamentari Socialista, és evident que això és un deure
irrenunciable del Govern i també és veritat que hem de reclamar
les inversions estatutàries de 2012, però parlam de 1.000
milions anteriors al 2012 de temes que ja estan signats, que hi
ha el compromís signat, que està per escrit que aquests doblers
són dels ciutadans de les Illes Balears.

Agraesc també que el Partit Popular doni suport al primer
punt. El que no entenc és allò de “per via judicial”, perquè diu
que no ho han fet mai quan el Govern era de diferents colors; jo
en això el vull rectificar, el Govern del Sr. Matas va dur el
Govern del Sr. Zapatero als tribunals, i per cert ho han guanyat,
el conveni de carreteres, i són uns doblers també pendents de
cobrar, 333 milions d’euros d’un conveni de carreteres, perquè
el Sr. Matas va dur a (...), i són doblers dels ciutadans. Per tant,
sí que s’ha fet amb diferents colors, així com nosaltres sempre
reclamam hi hagi qui hagi, i vostès ara pareix que perquè són
dels seus no ho volen dur als ciutadans.

Diu que volen llevar “incloses, si cal, la judicial”; nosaltres
no li deim vagin tot d’una als jutjats “incloses, si cal”, si és
necessari arribar-hi als jutjats. Però, per lleialtat, crec que la
primera lleialtat de qualsevol govern són els ciutadans als quals
governa, no d’un govern d’una altra banda, i els ciutadans de les
Illes Balears, aquests 1.000 milions d’euros són per als
ciutadans de les Illes Balears i la lleialtat ha de ser amb la
comunitat dels ciutadans. Jo li demanaria que s’ho repensàs,
aquest “si cal, la judicial”, és si cal, no és primer de tot anem
aquí; feis 20.000 viatges a Madrid, si és necessari, i 20.000
escrits abans d’anar als jutjats, però ja s’ha fet altres vegades i
jo crec que els ciutadans es mereixen, si és necessari, que es
torni a fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Entiendo, entonces, que no acepta la Sra. Mascaró ...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Jo crec que els ciutadans no es mereixen que llevem això.

EL SR. PRESIDENT:

No acepta, entonces. Muy bien, entonces procederíamos a
votación separada del primero y del segundo de los puntos de
esta proposición no de ley.

Entiendo que el primero queda aprobado por asentimiento.

Idò procedim a la votació del segon punt d’aquesta
proposició no de llei.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència, queda rebutjat aquest punt de la
Proposició no de llei RGE núm. 5854/2011.

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

Gràcies.
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