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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui, i en primer lloc demanaria si
es produeixen substitucions.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, Manel Martí substitueix Joana Lluïsa Mascaró.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Pilar Costa.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Francisco Mercadal.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé...

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, el Sr. Martí substitueix el Sr. Barceló, el Sr.
Barceló i Milta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Lletrat.

L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en el debat de
les proposicions no de llei següents: RGE núm. 3236/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la no-
suspensió del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears; i
RGE 3253/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativa-Entesa i Més per Menorca, relativa als fons europeus
FEDER.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3236/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a no suspensió
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

Idò per a la defensa de la primera proposició no de llei, RGE
núm. 3236/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista i
relativa a la no-suspensió del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears, intervé l’Hble. Diputada Sra. Barceló, per un
temps màxim, com vostè sap, de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, m’agradaria començar recordant l’article 9.2 de la
Constitució Espanyola, i assenyala com a deure dels poder
públics facilitar la participació dels ciutadans en la vida política,
econòmica, cultural i social. També m’agradaria assenyalar i
citar l’article 15.1 del nostre Estatut d’Autonomia, que
assenyala d’una manera clara que tenen dret tots els ciutadans
de les Illes Balears a participar de manera individual i
colAlectiva en la vida política, econòmica, cultura i social de la
comunitat autònoma, i assenyala de manera expressa que els
poders públics promouran la participació dels agents econòmics
i socials del conjunt de la societat civil en els assumptes públics.

El nostre Estatut d’Autonomia, aprovat per un ample acord,
amb el vot precisament del Partit Popular, l’any 2007, assenyala
en el seu article 78, cita de manera expressa l’existència del
CES dins el marc de l’estructura institucional de la nostra
comunitat autònoma, i el defineix com un òrgan colAlegiat de
participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en
matèria econòmica i social. 

Per tant tenim drets, tenim deures, tenim un estatut
d’autonomia que assenyala el CES com a part de la nostra
estructura institucional. I n’hi ha més, hi ha la mateixa llei de
desenvolupament del CES, una llei, la primera, aprovada el 6 de
febrer del 2001, i una segona, la reforma del CES, aprovada per
unanimitat de tots els grups polítics, quan les ponències eren
ponències i es treballava per arribar a acords sobre el textos
jurídics, i es va aprovar, repetim, per unanimitat, el mes de juny
del 2009. Aquesta llei aprovada per unanimitat el mes de juny
del 2009 ens marca d’una manera molt clara quin és l’abast de
la capacitat de prescripció dels dictàmens i dels informes del
CES, és a dir, la llei obliga i estableix que el CES té potestat de
dictaminar, i que aquest dictamen és preceptiu, és obligat en tot
un seguit de qüestions. S’estableixen d’una manera clara en
aquesta reforma, i es defineix precisament en aquesta reforma
del CES què és el que s’ha de dictaminar: els avantprojectes de
llei, excepte, evidentment, com vostès saben, de la Llei de
pressupostos generals o els decrets legislatius, però la resta
d’avantprojectes de llei i de decrets del Govern, i reglaments
dels consells insulars, independentment del nom que adoptin,
sempre que lliguin amb matèries socioeconòmiques, laborals i
d’ocupació. I és més, defineix quins són aquests conceptes, els
temes en què el dictamen del CES és preceptiu, obligat, i els
defineix al número 4 de l’article 2.

A efectes de determinar les matèries socioeconòmiques,
laborals i d’ocupació que componen l’àmbit de dictamen del
Consell Econòmics i Social es defineixen i es marquen totes les
que fan referència o són pròpies a les organitzacions més
representatives de treballadors i empresaris, que afectin, entre
altres, el desenvolupament regional, l’economia, els sectors
productius, la fiscalitat, les relacions laborals, la seguretat i la
salut laboral, la responsabilitat, la recerca, l’economia social,
l’educació, les competències i la formació professional, la
sanitat, el consum, l’habitatge, el medi ambient, l’ordenació del
territori, els serveis socials i la família, àmbits prou importants
que una llei per unanimitat fa tres anys, tots, vam decidir que els
informes eren preceptius.

Per tant què tenim? Tenim que per llei i per política és
obligada l’existència del CES, amb aquesta funció de dictaminar
preceptivament tot un seguit de qüestions. Políticament els he
citat les normes: del mateix Estatut d’Autonomia, de la
Constitució Espanyola i de les lleis que en aquest moment, avui,
són vigents. Però també per política, també per política, perquè
tenim l’obligació d’escoltar la voluntat de la societat civil, i
també perquè estam convençuts que escoltant la voluntat de la
societat civil serem capaços de fer unes lleis millors, més justes,
més arrelades a la realitat econòmica, social, laboral, familiar de
la nostra comunitat autònoma.
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Per tant ens va sorprendre moltíssim aquest anunci de
supressió o de suspensió, perquè evidentment estam parlant de
l’entramat institucional de la nostra comunitat autònoma, de
l’Estatut d’Autonomia aprovat per unanimitat. Per tant aquesta
voluntat de suspendre el CES a què es deu?, no per llei; què pot
justificar rompre l’acord d’estructura institucional de la nostra
comunitat autònoma?, recursos econòmics? M’agradaria fer-los
i plantejar-los un acord. Què val el pressupost del CES?, quina
és la realitat que implica? El pressupost del CES per a l’any
2012 té un pressupost de 583.091 euros; d’aquests recursos,
485.189 són recursos de personal, un personal que quan acabi
el CES, que se suspengui, entrarà a les seves places dins l’àmbit
de l’Administració de la comunitat autònoma. Per tant zero
estalvi. Què queda? 97.902 euros, açò és l’estalvi del CES.
Creuen vertaderament que hem de rompre l’acord que marca
l’entramat institucional per un cost de 97.902 euros? 

Jo els propòs una cosa: retornar a l’acord institucional que
marca l’Estatut, i m’agradaria plantejar-los una transacció, una
transacció que va molt lligada al que deim sempre, fins i tot el
Partit Popular: la no superposició de serveis, la simplificació
administrativa, les no-duplicitats. L’Estatut d’Autonomia a
l’article 80.2 assenyala: “El Govern de les Illes Balears podrà
exercir la gestió ordinària de les seves competències a través
dels consells insulars i dels ajuntaments”. Açò vol dir que el
Govern de la comunitat autònoma pot exercir les seves
competències dins un territori determinat a través dels consells.
Apliquin aquesta màxima al Consell de Formentera, i amb els
recursos que val el delegat polític del Partit Popular a
Formentera, ben segur més que 97.000 euros, perquè ja han
anunciat que necessita suport administratiu, tenen el CES.
Recuperem l’acord institucional, recuperem l’Estatut
d’Autonomia, que marca que el Govern pot fer les seves
funcions a través del consell, i mantenguin l’acord institucional
de l’existència del CES. No valdrà més, i fins i tot marquin el
que valdria concretament l’estructura administrativa que pensen
muntar a Formentera. Com poden justificar davant els ciutadans
que duplicam a Formentera?, duplicam a Formentera en contra
de l’Estatut, perquè no figura enlloc la necessitat dels delegats
territorials. 

Rompen aquest acord institucional; per tant recuperem-lo,
a nivell econòmic i a nivell polític; a nivell polític, perquè
mantenim el CES i suprimim un delegat que no figura a cap
punt de l’Estatut d’Autonomia, i per tant permetem que la
societat civil participi, com marquen les lleis aprovades per
unanimitat, en el dictamen de tants i tants assumptes que
preocupen avui als nostres ciutadans. En un moment tan
complicat, en un moment tan difícil, on se’ns visualitza amb
unes dificultats de concertació brutals, un àmbit que és clau per
tirar endavant la nostra economia, creim que vertaderament es
fa molt difícil poder rompre aquest tipus d’acord.

Per tant, repetim, creim que val la pena retornar a l’acord
estatutari, repetesc, aprovat per unanimitat, i per tant dediquin
els recursos d’aquesta delegació de Formentera a mantenir el
CES. Són 97.902 euros, i en tot cas podem transaccionar els
recursos que, repetesc, alliberi aquesta decisió política que no
està en el nostre estatut, davant el CES que sí que hi és.

Per tant en aquest sentit deixam en aquest moment, i acab la
meva intervenció, simplement a recuperar la veu dels ciutadans,
repetim, en uns moments molt difícils. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Ara per al torn de fixació de
posicions, de major a menor tret del grup al qual pertany el
president del Govern, el qual intervendrà en darrer lloc, per part
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-Entesa i Més per
Menorca té la paraula l’Hble. diputat Sr. Martí, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament el president del
Govern de les Illes Balears ha anunciat la supressió del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, un instrument clau de
participació ciutadana i de diàleg amb els agents socials en tot
allò que afecta a qüestions estratègiques en el desenvolupament
econòmic i social de la nostra comunitat autònoma, un
organisme estatutari creat arran de l’article 78 de l’Estatut
d’Autonomia, que el defineix com un òrgan colAlegiat de
participació, d’estudi, deliberació, assessorament en matèria
econòmica i social. 

Aquesta decisió després, posteriorment, contempla el Pla de
mesures d’estalvi per al 2012 i l’anuncia com una suspensió,
que de facto es una supressió de l’organisme estatutari, una
supressió que és una decisió, des del nostre punt de vista,
contrària a l’Estatut d’Autonomia i que aquest, l’Estatut,
reconeixia com un organisme important en la concertació social
que vàrem assolir, que vàrem aconseguir incorporar a l’Estatut,
vam ser de les darreres comunitats autònomes que ho va
incorporar a l’Estatut, i també serem dels primers ara que el
volen suprimir.

Precisament la situació de crisi més que mai exigeix
promoure allò pel qual va ser creat aquest organisme, el Consell
Econòmic i Social, que és l’anàlisi i el consens amb els agents
socials i econòmics i la societat civil amb l’objectiu de
planificar i desenvolupar polítiques a llarg termini que ens
permetin afrontar les dificultats econòmiques i socials. És un
greu error, pensam, suprimir organismes de participació i diàleg
amb la societat civil que, a més, per altra banda, no representa
una despesa significativa per a l’Administració de la comunitat
autònoma.

Com s’ha dit aquesta supressió o suspensió del Consell
Econòmic i Social no es justifica per raons econòmiques; la
despesa o l’estalvi, millor dit, que es podria obtenir, que es pot
obtenir d’aquesta suspensió o supressió no apuja molt més de
90.000 euros, i aquesta quantitat és absolutament assumible si
tenim en compte només algunes de les despeses que el Govern
autonòmic sí ha decidit realitzar, com per exemple un programa
de ràdio a Menorca que costa 60.000 euros; amb poca cosa més
tenim, idò, assegurat el manteniment d’un organisme necessari
i que a més a més reconeix l’Estatut d’Autonomia.



164 ECONOMIA / Núm. 13 / 24 de maig del 2012 

 

En aquest sentit el nostre grup també va presentar una
proposició no de llei dia 8 de maig en el mateix sentit que ara
debatem. Lògicament, per tant, li donarem suport. Estam
convençuts que el Govern ha de repensar la seva decisió, s’ha
de tornar a situar a l’àmbit del contingut de l’Estatut
d’Autonomia, i insistim que les raons són absolutament
ideològiques, no econòmiques o no d’austeritat, són
absolutament ideològiques, i ens temem que aquestes raons
ideològiques tenguin alguna cosa a veure amb la posició que ha
tingut el Consell Econòmic i Social respecte d’alguns informes
o d’alguns dictàmens respecte, per exemple, de la Llei general
turística. Voldríem pensar que no és així, però no hi ha altra
explicació que justifiqui aquesta decisió que no tenguin a veure
amb algunes de les decisions que no siguin del gust del Govern
de les Illes Balears. Suposa, per tant, una manera d’eliminar un
organisme que destorba, que genera traves i que genera
discrepància respecte d’allò que el Govern de les Illes vol tirar
endavant. Si ho veu així és un error. Hauria de pensar que el
Consell Econòmic i Social no té aquesta funció, sinó que té la
funció d’aconseguir que les nostres normes, les nostres lleis
siguin unes normes i unes lleis més justes, més reals respecte de
la realitat que tenim i que vivim, i per tant sense cap dubte
contribueix a millorar la nostra legislació, la nostra situació
normativa i, sense cap dubte, també la nostra actuació política,
de govern, que afecta la vida dels ciutadans. 

Demanam per tant al Govern, demanam per tant al Partit
Popular, que es repensi aquesta posició, que retorni al consens
i al seny, i que posi damunt la taula propostes d’acord i de
diàleg, que retorni a l’acord i al diàleg que sembla haver, doncs,
estotjat dins una taula per a moments millors. Jo crec que el
millor moment per aconseguir i posar en pràctica el diàleg és
precisament ara, un moment molt difícil de crisi que vivim, que
els ciutadans pateixen, i que precisament necessiten decisions
preses amb diàleg i amb acord. El Consell Econòmic i Social
era un organisme al servei del diàleg i de l’acord, de millors
lleis i de millors mesures a favor dels nostres ciutadans. Per açò
donarem suport a aquesta iniciativa i esperem també que el
Partit Popular faci exactament el mateix.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari Popular
ara té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Galmés, per un temps de
deu minuts.

EL SR. GALMÉS I VERGER:

Gràcies, president. Diputades, diputats, bon dia a tots. Avui,
després d’un any en què la ciutadania de les Illes Balears va
atorgar la confiança plena al Partit Popular per governar aquesta
terra, ens trobam davant una mostra més de la falta de realisme
que té el Partit Socialista. El partit que es negava a acceptar que
la crisi era una realitat i que es va veure obligat a improvisar
mesures amb retard, les quals amb el pas del temps s’ha
demostrat que van resultar ser totalment oposades a possibles
solucions per als residents de les Illes, avui ens presenta una
proposició no de llei que confirma que el model del govern
socialista es basa en una despesa compulsiva sense tenir present
la realitat econòmica que hi ha en cada moment.

El temps ha demostrat que els pressuposts clars i llampants
que pregonava l’expretendent al Rectorat de la Universitat de
les Illes Balears i exconseller d’aquestes illes, el Sr. Manera, no
varen ser les millors solucions idònies per a la nostra comunitat.
D’exemples que reflecteixen la gestió del passat del govern del
pacte, que han provocat la pitjor encallada econòmica de la
nostra comunitat, en podem posar molts i molt diversos: els 280
milions de modificació del projecte de Son Espases; els 240
milions de deute de Radiotelevisió de Mallorca; els quasi 24
milions de l’Institut Balear de l’Habitatge; els 78 milions de
deute per a proveïdors d’IB3; els 550 milions de deute acumulat
pel conseller Vicens en Sanitat; els 40 milions de la Conselleria
de Turisme, i així molts i molts altres exemples.

Davant la difícil i en moltes ocasions distorsionada realitat
per l’anterior executiu, conseqüència de la seva inoperància i
del Govern i a la qual el Govern del Partit Popular hi ha hagut
de fer front, sentit de primera mà les problemàtiques que els
ciutadans d’aquestes illes tenen, s’han hagut de prendre
mesures.

Pel que fa al cas concret que ens emmarca aquesta
proposició no de llei del Grup Socialista, li puc dir que en
primer lloc que a dia d’avui no s’ha duit a terme cap tipus de
suspensió del Consell Econòmic i Social. Hi ha una previsió, és
cert, una previsió per a l’any vinent perquè es dugui a terme una
suspensió temporal del Consell Econòmic i Social, que si s’ha
de dur a terme i atès que no pot ser d’una altra manera, s’haurà
d’aprovar a la Llei de pressuposts de l’any 2013, que es
presentarà en el seu moment en el Parlament i que òbviament
haurà de comptar amb la majoria parlamentària. Es parla d’una
suspensió temporal, d’una suspensió temporal per raons
econòmiques i en cap cas no es parla de supressió.

Qui primer hauria d’entendre la suspensió temporal, hauria
de ser el mateix Consell Econòmic i Social i els agents socials
d’aquestes illes, ja que la decisió que es pren és per qüestions
d’ajustament pressupostari de serveis no essencials i davant la
impossibilitat de reduir més despeses dels serveis essencials. El
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears està definit a
l’article 78 del nostre Estatut d’Autonomia, on es diu que és
l’òrgan colAlegiat de participació, estudi, deliberació,
assessorament i proposta en matèria econòmica i social. Aquesta
definició ja es contenia a l’article 42 de l’anterior Estatut i el
desplegament del consell es va fer mitjançant la Llei 10/2000,
de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social, modificada
per la Llei 5/2009, de 17 de juny i amb el Reglament
d’organització i funcionament de la institució, aprovat
mitjançant el Decret 67/2010, de 28 de maig.
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L’estalvi econòmic que està previst que es dugui a terme
amb aquesta suspensió és de 583.091 euros en lloguers i altres
partides econòmiques destinades a estudis. I cal remarcar
finalment que tot el personal es redireccionarà a altres
organismes.

Per aquest i per tots els altres motius que els he comentat, el
compromís de la nostra comunitat autònoma de compliment del
dèficit i de la responsabilitat assolida per l’actual executiu, el
sentit de la votació del Grup Parlamentari Popular ha de ser
negatiu envers aquesta proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Socialista.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Galmés. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions? Té la paraula per cinc minuts, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. A mi m’agradaria que l’activitat
parlamentària, i creim que és obligat demanar-ho des del Grup
Socialista, és que els argumentaris dels diputats s’ajustin a la
veritat. Pressupost del CES 2012, miri-se’l, miri-se’l! Entre
aquests 583.000 euros hi ha el personal, hauríem de començar
a saber sumar i com que el personal, com molt bé ha dit, serà
reubicat dins l’administració, l’estalvi simplement és de 97.000
euros. Hauríem de començar per com a mínim documentar-nos,
abans d’assegurar segons quines afirmacions. Pressupost del
CES, està penjat a la pàgina web del Govern, miri-se’l. És el
total que són 583.000 i aquí dintre hi ha el personal. Li he dit les
xifres concretes. Per tant, l’estalvi és -repetesc- 97.000 euros.

El mateix, com molt bé ha dit el portaveu del PSM, 60.000
euros se’ls han gastat en un programa de ràdio, 60.000 més en
un altre programa de ràdio. Només amb açò i el que valdrà un
delegat territorial a Eivissa i que va en contra del mateix Estatut,
perquè les funcions del delegat poden ser encomanades al
Consell de Formentera. I no ho volen fer per motius polítics, i
açò no és cap servei bàsic essencial, cap ni un! Rompen l’acord
institucional marcat a l’Estatut d’Autonomia. 

Per tant, no són raons econòmiques, sota cap concepte! I per
tant, això és el primer que hem d’ajustar, 97.000 euros que -
repetesc- es gastaran amb una oficina del Govern a Formentera,
quan és totalment prescindible i, ja li dic, contrària a l’Estatut
d’Autonomia. O com a mínim, no figura a l’Estatut que sigui
necessària ni obligatòria. Per tant, hi ha àmbits on es pot trobar.

I una altra cosa, no basta la Llei de pressuposts per
suspendre el Consell Econòmic i Social. Evidentment que no el
poden eliminar, és l’Estatut d’Autonomia. I una Llei de
pressuposts el que no pot fer és deixar..., els pot deixar sense
doblers, vostès són capaços de tot, poden dissoldre el personal.
Però hauran de fer front a una llei que diu que és preceptiu
l’informe del CES i li ho he llegit, en decrets i lleis del Govern
de multitud d’àmbits, no només laborals, també d’ordenació del
territori, de turisme, dels àmbits econòmics, dels àmbits de la
família, dels àmbits de l’habitatge, de la salut, de l’educació, de
la formació. En tots aquests àmbits no els interessa conèixer què
pensen les entitats, la societat civil, com mana l’Estatut i la

Constitució?, llevaran aquesta obligatorietat, una obligatorietat
pactada amb el Partit Popular l’any 2009? 

El responsable i en aquell moment portaveu del Partit
Popular en el plenari de dia 9 de juny de 2009, assenyalava, es
dirigia al president del CES present a la cambra i li deia d’una
manera clara: “la seva feina és molt útil per al Govern i la feina
que faci el Govern és molt útil que vagi informada pel CES”.
Tant han canviat les coses? Tan gran és la prepotència que ara
no necessiten ningú? Jo també crec que són més motius
ideològics, perquè -repetesc- els números són impossibles. Amb
dos programes de ràdio paguen un any de CES i no és un servei
bàsic essencial un mitjà de comunicació. Per no dir el tema de
Formentera. Per tant, cap justificació. Vertaderament tant els
costa escoltar els ciutadans? És una obligació del Govern i és un
dret dels ciutadans. 

I evidentment que ens preocupa que amb això intentin
rompre la independència del CES. L’amenaça de pensar “us
dissoldrem si no us portau bé”. El dictamen de la Llei general
turística, que ha assenyalat el portaveu del PSM, però també hi
ha un altre dictamen que han retornat un decret al Govern,
precisament un decret que el CES ha valorat negativament i el
retorna al Govern, entorn a la Mesa de diàleg social.

Per tant, creim que el Govern hauria de fer un esforç de
replantejar-se durant aquest any aquesta suspensió del CES.
Repetim, no es podrà fer per pressupost i seria rompre un altre
acord bàsic a la nostra comunitat. El dictamen...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Barceló, vagi acabant.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Ja acab. També supòs que els deu haver molestat, és el que
crea la Mesa Social de les Illes Balears i el que ja els ho diu,
vostès volen un òrgan de concertació que han estat incapaços de
concertar ni tan sols el text a canviar i així ens va.

Per tant, recuperem el seny, recuperem els acords bàsics i
replantegem durant aquest any què passa amb el CES, recursos
-repetim- n’hi ha, i, sobretot, ajustem-nos a la veritat dels fets i
dels documents del Govern. Açò és imprescindible per fer
política i per donar missatges als ciutadans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 3236/12.

Vots a favor?

Vots en contra?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots en contra 9, vots a favor 5. Queda rebutjada la
iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament, corrobor el que ha dit la Sra. Secretària. En
conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei RGE
núm. 3236/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3253/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a fons europeus FEDER.

A continuació passam a la següent proposició no de llei,
RGE núm. 3253/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativa-Entesa i Més per Menorca, relativa a fons europeus
FEDER.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativa-Entesa i Més per Menorca intervé l’Hble. Diputat Sr.
Nel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari ha
donat suport a totes les iniciatives del Partit Popular per
estalonar les iniciatives del Govern en política europea, en
política agrària i també perquè s’eliminin les illes de l’excepció
dels 150 quilòmetres, per ser considerades transfrontereres. Però
en cada cas aquest grup parlamentaria ha demanat incloure
noves propostes que vagin més enllà pel que fa referència a
recursos del fons FEDER. I és aquest el motiu d’aquesta
proposició no de llei, traslladar ara al Parlament aquella
iniciativa que en altres moments s’ha considerat que no era
oportuna en el context dels debats que s’havien produït. 

Des del nostre grup pensam que els ciutadans de les Illes han
estat tractats injustament en el repartiment del fons europeus, ho
han estat fins ara. I per açò aquesta proposició no de llei és per
aconseguir que açò canviï. Dels 14 milions d’europeus que
viuen a les diferents illes europees, som amb diferència els que
menys finançament europeu rebem en estímuls per al nostre
desenvolupament econòmic, social i mediambiental. Viure i
produir a una illa té uns costs més alts que els que tenen els
europeus continentals, a causa d’infinitat de dificultats. La Unió
Europea ha establert mecanismes correctors a la majoria dels
arxipèlags europeus per tal de palAliar aquest desavantatge
natural, les illes europees han vist incrementats els fons
europeus per poder superar les limitacions geogràfiques i
aprofitar el seu potencial de desenvolupament. 

Si les Illes Balears rebessin el mateix finançament que altres
regions insulars de la Unió Europea, com ara Canàries,
recollirien 498 milions d’euros d’inversions públiques europees,
en lloc dels 131 actuals. Estam parlant del període actual, del
període 2007-2013. És a dir, gairebé quatre vegades el muntant
que percebem. És per tant incomprensible i un greuge
comparatiu que el Govern de les Illes Balears no aposti per
reclamar davant BrusselAles el mateix tracte per als ciutadans de
les Illes Balears que el que gaudeixen per exemple els canaris.
Per tant, ens toca ara, quan es gestiona el període 2014-2020 ser

forts, ser valents i donar suport al nostre govern per tal que
també aquesta força i valentia la traslladi a Europa, per fer real
una nova situació en la gestió dels recursos del fons FEDER.

En el present període, com deia, 2007-2013, les Illes han
estat considerades regió competitivitat. Aquest és el motiu de la
situació que han viscut en aquest període, ja que es gestiona a
partir del PIB per càpita, que en el nostre cas supera el 75% de
la mitjana europea. Per aquest motiu les Illes Balears reben un
finançament del fons FEDER similar al d’altres regions
desenvolupades. Les Illes Balears reben 15 euros d’aquest fons
per habitant i any, front Aragó que en rep 18, Catalunya que en
rep 14 o el País Basc que en rep 16. El principal criteri
d’assignació, com deia, del fons europeu és el Producte Interior
Brut per càpita. Tot i així, la Unió Europea ha establert
mecanismes compensatoris del fons FEDER, davant el que
considera limitacions específiques, com és el cas dels territoris
ultra perifèrics de la Unió Europea. La majoria d’aquestes
regions són illes, Canàries n’és una, Madeira, Açores, ... 

D’aquesta manera, aquestes regions reben un finançament
addicional, independentment del seu Producte Interior Brut, per
compensar la seva difícil situació geogràfica. A més a més
d’açò, la resta d’illes europees no ultra perifèriques, com
Còrsega, Sicília, Malta, Xipre, també es beneficien d’un major
finançament, gràcies als mecanismes per compensar els costs
d’insularitat. La realitat durant aquest període ha estat que les
Illes Balears rebien 15 euros, com he dit, del fons FEDER per
habitant i any, comparats amb Sardenya que en rep 59 i Còrsega
que en rep 72. Si es reconeguessin per a les Illes Balears les
limitacions que implica per tant, la insularitat, tal com s’ha fet
amb Canàries, rebríem, hauríem rebut 35 euros addicionals per
habitant i any durant aquest període. Implicaria rebre un
finançament del fons FEDER de 352 milions d’euros, front dels
107 que es reben actualment, un increment gens menyspreable,
245 milions d’euros. 

Com deia, la intenció d’aquesta proposició no de llei és
enfortir la gestió per al nou període 2014-2020 i reclamar per
tant a la Comissió Europea un tractament similar a l’obtingut
per a Canàries i altres regions insulars, que es reconeix i
compensa les limitacions específiques derivades de la situació
geogràfica. Vull acabar recordant un fet, les Illes Balears
comparteixen quatre dels cinc supòsits que defineixen un
territori com a ultra perifèric, hi ha motius suficients per
justificar, argumentar i defensar davant BrusselAles aquest
reconeixement específic de la nostra comunitat autònoma.

En aquest sentit per tant, demanam el suport dels grups
parlamentaris perquè el Govern sigui fort i puguem aconseguir
un millor finançament d’aquests recursos del fons FEDER, dels
recursos més importants dels fons europeus per a les nostres
illes.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Ara per al torn de fixació de posicions i
per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Pons per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Si
aplicam una certa retrospectiva a allò que ha succeït a les
institucions al llarg d’aquests darrers 35 anys a l’Estat espanyol
i a Europa, veurem que no hi ha precedents en el seu
desenvolupament que puguin ser equiparables. I açò ha estat
així bàsicament per dues qüestions, en les quals Balears s’hi ha
vist abocada ben de ple. La primera evidentment, la
descentralització de l’Estat espanyol, fruit de la consolidació de
la nostra democràcia. I el segon, la construcció europea des del
moment en què Espanya va decidir entrar i formar-hi part. I a
les Balears, ho deia abans, ens ha tocat navegar enmig d’una
realitat que ens ha condicionat i molt la qualitat dels serveis que
les institucions poden donar als ciutadans de les nostres illes.
Hem avançat i molt en qualitat de serveis, en prestació, en
atenció, en equipaments, en infraestructures, açò és indiscutible.
Però a la vegada, mentre creixíem com a societat i com a
institucions, no hem sabut donar una resposta encertada al
necessari sistema de finançament de les Illes Balears i a la
relació d’aquest respecte de la resta d’institucions amb les quals
dia a dia ens toca compartir preocupacions i fer camí de manera
conjunta. 

Som, hem estat tradicionalment una comunitat generadora
d’economia, que ha impulsat grans creixements econòmics que
han afavorit moltíssim evidentment les exportacions i més quan
precisament entenem el turisme com una activitat exportadora.
Hem mogut i movem molta economia i ho podem dir a més a
més en aquests moments de crisi econòmica, si ens comparam
amb la resta de territoris veïns i per tant, han estat molts els
recursos econòmics ingressats en concepte de fiscalitat. Hem
recaptat molt, ho hem entregat, ho entregam gairebé tot a la
caixa comuna de l’Estat i rebem de manera desigual. 

Recaptam pel que guanyam, pel que generam i ens ingressen
a les nostres institucions per a la riquesa que disposam a la
nostra economia, de forma que quan major és la nostra
economia, menor és l’aportació a les nostres institucions. I açò
per a la nostra comunitat autònoma és una realitat que encara
que hem sabut dibuixar o superar com realment pertoca i que
ens du al fet que siguem -i ho deia abans- una comunitat rica,
insistesc, si ho podem dir en aquests moments de crisi
econòmica, perquè es mou molt la nostra economia, però a la
vegada té unes institucions més bé empobrides perquè
precisament el dinamisme econòmic ens penalitza a l’hora de
rebre el finançament a les nostres institucions. Rebre de l’Estat
aquest “rebre”, o respecte de l’Estat aquest debat, el de la
fiscalitat i el finançament, l’hem tengut mil vegades i per cert,
el vàrem en certa manera resoldre en part amb el nou sistema de
finançament que ara hem tornar a perdre amb els Pressuposts
Generals de 2012. 

I ara veim com en certa manera aquest dinamisme econòmic
de les nostres illes ens torna perjudicar quan parlam d’aportar,
de dotar de més recursos les nostres institucions, precisament
perquè som un territori amb un elevat producte interior brut per
càpita el Govern deixarà d’ingressar, deixa d’ingressar fons
europeus que tant necessitam per fer front a aquesta maleïda
crisi econòmica. 

Continuam sense poder-nos llevar de damunt aquest
perjudici malentès que, com que som una comunitat rica en la
distribució de recursos a les nostres institucions precisament,
ens veim penalitzats per la falta d’aportació de diners, i per açò
és tan important explicar, defensar, batallar la necessitat de
disposar de factors correctors que reconeguin les nostres
singularitats, que ens garanteixin el finançament similar al de
les altres institucions illenques, es diguin Sardenya, Còrsega,
Canàries, Malta o les Açores, i en els fons FEDER que són els
recursos als quals fa referència aquesta proposició no de llei, el
reconeixement a les nostres singularitats hauria de pesar molt
més.

Per açò mateix donarem suport a aquesta proposta que
presenta avui el PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
tot i sabent que açò sempre és una batalla a llarg termini, que
necessitam constància en la reivindicació, però també fermesa
en la defensa d’uns arguments que ens acaben, que ens haurien
d’acabar donant la raó. En aquest sentit, evidentment, aquesta
és una passa més cap a un camí que com a institucions estam
obligats a fer i que evidentment ha de partir -i per açò ens
sumam a un plantejament conjunt- de la suma de tots els partits
polítics.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
les regions insulars en conjunt, i de manera més concreta a les
Illes Balears, no han aconseguit rebre a dia d’avui un tractament
específic prou significatiu i unes adequades aportacions de les
polítiques comunitàries.

És ben cert que podríem obtenir moltes més ajudes de la
Unió Europea per compensar els sobrecosts que provoca la
insularitat i que ens situen en una posició de desavantatge i
sobretot de pèrdua de competitivitat, i ho hem d’aconseguir
perquè aquest és un dels grans objectius que s’ha marcat per
aquest mandat tant el Grup Parlamentari Popular com el
Govern; un objectiu que és una qüestió d’Estat per a les nostres
illes, un repte amb el qual tots ens hi sentim compromesos i que
serà una realitat des de la fermesa de la reivindicació per a una
eficaç reclamació conjunta de Govern i oposició.



168 ECONOMIA / Núm. 13 / 24 de maig del 2012 

 

La Unió Europea va recollir atencions i disposicions
destinades a les regions ultra perifèriques que a Espanya
beneficien les Illes Canàries, però ens trobam en un moment
decisiu per incorporar als tractats de la Unió Europea noves
mesures per reduir els desaventatges naturals de les Illes.

Aquesta és sens dubte una qüestió estratègica per a la nostra
comunitat i en un tema com aquest hauríem d’anar units -ja ho
va manifestar un company diputat del nostre grup, el Sr. Rubio,
a la Comissió d’Assumptes Institucionals de dia 4 d’abril quan
es va aprovar una proposició no de llei del Partit Popular
relativa a la cooperació transfronterera-, que la Comissió
Europea deixi d’aplicar i exigir el criteri de la distància màxima
de 150 quilòmetres a Balears i d’aquesta forma la nostra
comunitat es pugui beneficiar dels fons europeus prevists al
Reglament 1083/2006, que regula els fons europeus de
desenvolupament regional, perquè el fons social de cohesió va
incloure per primera vegada la possibilitat de finançar les
iniciatives de caràcter fronterer de les regions marítimes, fet que
va suposar un important avanç per als territoris insulars de la
Unió Europea.

Valoram sincerament aquesta proposició no de llei del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
com una proposta en positiu, que s’afegeix i dóna suport a la
feina i les gestions que ja ha duit a terme el Govern per reclamar
unes noves mesures destinades al reconeixement i a la
compensació dels sobrecosts de la insularitat.

El Grup Parlamentari Popular vol destacar l’acció de govern,
impulsada primerament pel nostre president, dirigida a fixar
nous criteris per solucionar les desigualtats que patim avui totes
les regions insulars. Com a fet rellevant he de dir que aquest
govern ja ha reclamat tot allò que ens correspon i a més ha
aconseguit el suport i l’aprovació de les nostres reivindicacions
a diferents instàncies europees. 

Així, dia 17 de febrer el Govern va portar un document
titulat “Propostes de les Illes Balears perquè la Unió Europea
tengui en compte la insularitat” a la reunió que es va celebrar
aquí a Palma que havien convocat el Comitè Econòmic i Social
Europeu i el Grup Insulair, dotze propostes que posteriorment
el ple d’aquest comitè va aprovar dia 28 de març, totes les
actuacions que va presentar el Govern balear varen ser
acceptades. Les va presentar dia 17 de febrer, les va aprovar dia
28 de març.

Entre aquestes iniciatives vull destacar la inclusió en l’àmbit
d’actuació de l’article 107.3.c) del Tractat de funcionament de
la Unió Europea: “aquelles regions insulars que no formin part
de la categoria de regió ultra perifèrica”, que aquest és el cas de
les Illes Balears, i de manera molt significativa tota vegada que
afecta directament la proposició no de llei que avui tractam, la
petició del Govern d’incorporar indicadors alternatius al PIB per
a l’elecció de les regions i la intensitat del finançament de la
política de cohesió, fixant un nivell mínim d’intervenció per als
territoris insulars. 

Es tracta d’establir un sistema més complert de criteris per
determinar quines regions insulars han d’obtenir més fons
europeus, com poden ser els índexs d’estat i atractiu que
proporcionin una estadística de la situació real dels territoris
insulars. A la vegada propugna la creació d’uns instruments de

suport específic per fixar un nivell mínim d’intervenció i tenir
en compte els costs suplementaris que afecten la societat i
l’activitat d’aquestes illes en tots els àmbits.

Tots aquests mecanismes -hi vull insistir- plantejats i
demanats pel Govern balear són els que fan possible allò que
demana avui aquesta proposició no de llei, el reconeixement i
la compensació de la insularitat a través d’una participació
diferenciada dels fons europeus FEDER.

També ha reclamat el Govern en motiu de la reforma de la
PAC un programa d’opcions específiques per la llunyania i la
insularitat, una fórmula de què disposen avui altres territoris
insulars de la Unió Europea, com les illes Açores i Madeira, que
l’any passat varen rebre 106 milions d’euros, els departaments
francesos d’ultramar, que en varen rebre 278 o les Illes Canàries
que en varen rebre 268, unes xifres que contrasten amb el només
32,9 milions que varen rebre les Balears en aportacions a
l’agricultura i la ramaderia.

El Comitè de les Regions ja ha votat el projecte de dictamen
de la reforma de la PAC que s’aplicarà després del 2013 i ha
incorporat les esmenes presentades i defensades pel nostre
president entre les quals hi apareix la creació de programes
específics per a les Illes. 

La reclamació per acabar amb la desigualtat i desavantatges
que patim pels sobre costos de l’insularitat ja s’han transmès
amb claredat tant al Govern d’Espanya com a la Unió Europea,
al ministre Arias Cañete, a l’eurocomissari d’Agricultura,
Dacian Ciolos, al Comitè Econòmic i Social europeu, també al
Comitè de les Regions, tots han conegut quina és la reclamació
de Balears que a través del seu govern ha posat o ha assentat les
bases per aconseguir canviar els criteris que s’han aplicat fins
avui, uns criteris que evidentment no ens són gens favorables.

Per tant, anunciam el nostre vot a favor d’aquesta proposició
no de llei, de la mateixa manera que al Ple del Parlament de dia
24 d’abril va ser possible l’acord unànime per aprovar la
proposició no de llei del Partit Popular que demana respecte a
les compensacions i els costos d’insularitat.

Per tant, Sr. Martí, votarem a favor com ja he dit abans, però
crec que seria de justícia afegir-hi una proposta d’acord. Vostè,
en la seva intervenció, ha emprat l’expressió “donar suport al
nostre govern”, i aquesta seria la meva proposta: afegir-hi
“donar suport a les peticions ja formulades pel Govern balear
davant el Comitè de les Regions i les dotze iniciatives
presentades -també pel nostre govern- que varen ser aprovades
en el Ple del Comitè Econòmic i Social Europeu per tal que la
Unió Europea tengui en compte el fet de la insularitat”.

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

Gràcies, Sra. Pons. Supòs que vol fer ús de la paraula..., idò
té, Sr. Martí, la paraula per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, voldria
explicar el perquè una altra vegada, tot i que sigui en el torn de
rèplica, de la proposta. 

En la proposició no de llei que va presentar el Partit Popular
que es titulava “Cooperació transfronterera” i que tenia com a
objectiu eliminar a les Illes l’excepció dels 150 quilòmetres per
ser considerades transfrontereres, el nostre grup parlamentari va
presentar una esmena que deia exactament això que diu avui la
proposició no de llei. Aquella esmena va ser rebutjada i la
resposta que se’ns va donar és que aquest no era el nostre cas,
nosaltres no érem Canàries, no és el nostre cas, com si no
vingués per nosaltres.

És arran d’aquí que ens preocupa, que preocupa al nostre
grup parlamentari, una resposta d’aquest tipus i que la
converteixi en proposició no de llei per ser debatuda i aprovada.
Sense cap dubte el Govern s’ha expressat moltes vegades en el
tema dels 150 quilòmetres per ser considerades transfrontereres,
però jo vull recordar que aquest criteri suposava per al període
2007-2013 un increment de 44,5 milions d’euros, molt
important sense cap dubte, però el finançament del fons FEDER
amb els nous criteris o els mecanismes que poguessin
compensar els costs d’insularitat suposen -o haguessin suposat-
per a aquest període un increment de 245 milions d’euros. 

Sorprèn, per tant, al nostre grup la insistència en un tema i
la no insistència en un altre, però és igual, estam d’acord, estam
d’acord que hem de tirar endavant i ha de tirar endavant aquest
govern com ho va fer el govern anterior. 

Jo, aquestes xifres, no me les he inventat, les he utilitzat a
partir dels estudis que el govern anterior... i les cartes que el
president Antich dia 22 de febrer envià a la ministra
d’Economia on explicava quines eren les peticions i quins eren
els estudis i els informes que el Govern avalava per a aquestes
reivindicacions. Per tant, és una feina del govern anterior, és una
feina d’aquest govern, estarem amb tots els governs que
reclamin per a les Illes el reconeixement de la insularitat,
governi qui governi, no tindrem cap problema de color, governi
qui governi, estarem al costat d’un govern fort per reclamar a
Europa allò que creim que ens mereixem i que ens pertoca per
a les limitacions de la insularitat.

En aquest sentit no tenim cap problema a reconèixer que el
Govern ha fet una feina, el govern actual ha fet una feina, com
també crec que ningú no ha d’oblidar i menysprear que el
govern anterior també la va fer, el que passa és que les tornes
han canviat, les responsabilitats han canviat i, per tant, està bé,
està bé, unes feines fetes, a qui toca ara donar la cara i ser
reivindicatiu és al govern actual, sens dubte. 

Per tant, li donarem suport, ens tindrà darrere, per ser un
govern fort i reclamar on faci falta aquest reconeixement, però
dit açò vull agrair el suport dels grups, he de dir que no tenc cap
problema a incorporar el reconeixement de les peticions que ha
fet el Govern, seria absurd, estan per escrit, estan fetes i tindrà
el nostre suport a aquestes peticions. L’únic que demanàvem era
claredat, rompre ambigüitats, ambigüitat tal vegada no
volgudes, com aquesta declaració que tenim al Diari de
Sessions que això del fons FEDER i de reclamar que tinguéssim
un reconeixement semblant al de Canàries no anava amb
nosaltres, tal vegada no era oportú, però bé, queda resolt i crec
que l’important és que avui hi hagi acord i unanimitat per fer
que aquest govern sigui fort -com deia- per reclamar el que és
nostre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Ara demanarem a la Sra. Pons, entenc
que vostè ha acceptat la incorporació... 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí... dos minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, feim un recés de segons per aclarir aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, president. L’acord seria “donar suport a les
peticions ja formulades pel Govern balear davant el Comitè de
les Regions i les dotze iniciatives presentades pel Govern que
varen ser aprovades pel Ple del Comitè Econòmic i Social
Europeu per tal que la Unió Europea tengui en compte el fet de
la insularitat”.

Gràcies, president. 

No, no, perdoni, president...

EL SR. PRESIDENT:

És d’addició, ah!, perdó.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Perdoni, president. El Grup Parlamentari Popular està
d’acord amb tota la proposició no de llei...

EL SR. PRESIDENT:

Amb aquesta addició?
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Simplement afegir... Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta addició. Els grups hi estan d’acord, el PSM i el
Grup Parlamentari Socialista? Podríem aprovar la vostra
iniciativa presentada pel grup del PSM amb l’addició proposada
pel Grup Parlamentari Popular, és així?

Queda aprovada per assentiment, puc entendre? Molt bé.

Idò, Sra. Pons, si ens passa, per favor, aquesta addició per
escrit... Gràcies.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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