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EL SR. PRESIDENT:

... començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els deman
si es produeixen substitucions.

Molt bé. Idò l’ordre de la sessió d’avui consisteix en el debat
i votació de les següents proposicions no de llei: la RGE núm.
415/12, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a règim
especial insular de les Illes Balears, i la RGE núm. 1182/13,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d’inversions productives.

1) Proposició no de llei RGE núm. 415/12, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a règim especial
insular de les Illes Balears.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei RGE
núm. 415/12, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa
a règim especial insular de les Illes Balears, intervé l’Hble.
Diputat Sr. Barceló, com vostè sap, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, aquests dies hem assistit al
compliment o a l’incompliment de la xifra de dèficit per part del
Govern de les Illes Balears amb tres dècimes, de l’18 a 1,5,
quan l’Estat es va reservar tota la flexibilització per a ell mateix,
amb un dèficit que supera tres vegades el 2012 el que ha permès
a les comunitats autònomes i cinc vegades el que es permet
l’Estat supera el de les comunitats autònomes per al 2013, el
que es permet l’Estat, quan el dèficit de l‘Estat és molt superior
al de les comunitats autònomes i l’endeutament de l’Estat també
és molt superior al de les comunitats autònomes, parlam del
80% d’endeutament per part de l’Estat enfront del 20% de la
resta d’administracions, comunitats autònomes i corporacions
locals molt manco endeutades. Així i tot, l’esforç és per a les
comunitats autònomes que gestionam educació, serveis socials,
sanitat, etcètera.

A més, aquesta política comporta un problema important
amb les retallades que obliga a fer, econòmic, problema de
l’economia que es restringeix d’una manera molt important i
provoca, com sabem, tancament d’empreses, més atur, tant a la
franja de 45 anys per amunt, com a la franja dels joves, que mai
no havia estat l’atur juvenil tan alt com ara, pràcticament un
57% a les Illes Balears.

Es necessita, per tant, trobar ingressos, trobar sortides
econòmiques, n’hi ha moltes, diverses, a la següent proposició
no de llei parlarem de les inversions estatals, en aquesta
proposam parlar del règim especial insular de les Illes Balears;
un règim especial que podria ajudar a aquesta recuperació
econòmica, a aquestes inversions que podrien reactivar
l’economia de les Illes Balears absolutament necessària, perquè,
com hem dit sempre, les polítiques d’austeritat ens duen a un
empobriment si no van acompanyades de polítiques de
reactivació econòmica. Per tant, austeritat, primer, fins a cert
punt, no austeritat fins arribar a tocar serveis públics essencials
que facin malbé la cohesió social i que perjudiquin i castiguin
les classes mitjanes, les classes més desfavorides, que és el que
passa actualment amb les polítiques del Govern espanyol i del
Govern de les Illes Balears, i, per altra banda, hi ha d’haver,
com deia, acompanyades de reactivació econòmica.

L’article 3 de l’Estatut d’Autonomia estableix la insularitat
com a un fet diferencial que ha de ser tractat de forma específica
i diferenciada per tal que els ciutadans de les Illes Balears
tenguin les mateixes oportunitats de benestar i desenvolupament
econòmic i social que la resta de l’Estat, cosa que no passa ara
pel cost, precisament, de la insularitat, per un major cost a
l’hora de transportar mercaderies, a l’hora de desplaçar-se, per
un major cost, en definitiva, provocat per aquesta, no només
insularitat, en el cas d’Eivissa i Menorca i no diguem en el cas
de Formentera, la doble insularitat.

Davant això, la disposició addicional sisena de l’Estatut
d’Autonomia va establir que una llei de les Corts Generals
regularia el règim especial balear per reconèixer aquest dret
específic i diferencial de la insularitat i que, en el marc
d’aquesta llei i de les normes estatals i de la Unió Europea,
l’administració de l’Estat es comprometia a ajustar la política a
la realitat pluriinsular de les Illes Balears, especialment en
matèria de transports, infraestructures, telecomunicacions,
energia, medi ambient, turisme i pesca. Es deia que, per garantir
el que disposava aquest punt, la llei regularia un instrument
financer independentment del sistema de finançament -podríem
parlar un altre dia del sistema de finançament, millorat el 2009,
però encara molt lluny del que necessiten aquestes Illes Balears-
, i, en definitiva, per tant, s’havia de dotar un fons necessari per
a l’aplicació d’aquest règim especial.

S’hauria de fer una comissió mixta d’economia i hisenda
entre l’Estat i les comunitats autònomes, que seria l’encarregada
de fer el seguiment d’aquesta aplicació de la llei i, mentrestant,
la disposició transitòria novena de l’Estatut deia que, mentre no
arribàs aquest règim especial, es farien una sèrie d’inversions
estatals en un termini màxim de set anys. Bé, el problema que
hem tengut és que aquestes inversions estatals fins al 2011 n’hi
va haver, tot i que el darrer socialista del Sr. Rodríguez
Zapatero, ja una part d’aquestes inversions va deixar de pagar-
les, i els pressuposts del 2012 i 2013 del Sr. Rajoy tampoc no
han pagat aquestes inversions estatutàries, no només no les han
pagat sinó que ni tan sols no han previst la possibilitat de
contemplar-les.

I mentrestant han anat passant els anys des de l’aprovació de
l’Estatut d’Autonomia, i ara, precisament aquestes dates s’ha
complert el sisè any, ens queda un any i no sabem res del
Govern de les Illes Balears en relació amb això; no sabem si el
Sr. Aguiló ha fet feina o no ha fet feina, en tot cas la passada
legislatura es va obrir una comissió parlamentària encarregada
de tractar això, PP i PSOE varen decidir que la feina l’havia de
fer el Govern, i ha anat passant el temps i no hi ha un acord
entre el Govern i l’Estat que ens faci pensar que d’aquí a un any
tendrem un règim especial de les Illes Balears.



ECONOMIA / Núm. 27 / 14 de març del 2013 383

 

Si ens dormim no el tendrem, és el moment, per tant, clau
perquè es faci la feina, ja anam, jo diria, contra rellotge, i per
tant, la proposició no de llei d’avui, d’instar el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a iniciar urgentment les
negociacions per tal de fer efectiu aquest nou règim especial per
a les Illes Balears abans del 2014, que és quan farà el setè any
de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull, primer de tot, agrair a la
presidència i a tots els membres d’aquesta comissió el fet que
s’hagin adaptat a l’horari, com a conseqüència de les dificultats
o les peculiaritats que té la nostra pròpia comunitat autònoma,
que posa de manifest que fins i tot no ens sigui possible en més
d’una ocasió poder mantenir o complir els horaris prevists per
a aquest parlament.

Som una comunitat autònoma diferent dins l’Estat espanyol
i a la vegada la pròpia comunitat també és diversa, dins d’una
mateixa unitat, quant al que representa, sí, una història diferent,
una geografia, una sociologia, una realitat que obligatòriament
demana ser conscients i saber tenir la capacitat de plantejar el
reconeixement de determinades especificitats a l’hora d’afrontar
dificultats i d’afrontar, també, reptes de futur. Voler tractar
tothom per igual, exactament amb els mateixos criteris no
sembla la millor opció, si el que es vol és, evidentment, cercar
i enfortir, des d’una mateixa idea de globalitat, la capacitat que
tots els ciutadans tenguin les mateixes oportunitats i les
mateixes igualtats.

En aquests moments passam una de les crisis més grosses
que puguem recordar, no només dins el segle XX, sinó en segles
anteriors, i açò representa obligatòriament la capacitat de canvi
d’adaptació i jo diria que d’alçada de mires a l’hora de plantejar
les dificultats. Aquesta tal vegada és la primera, la consciència
que pel camí s’han de deixar moltes coses i que aquesta crisi ens
obligarà a açò; que ho hem de saber afrontar des de la
generositat, des de la capacitat d’ajudar a qui més dificultats té,
però també ho hem de saber afrontar des de la determinació que
representa aquelles qüestions que per a nosaltres són bàsiques,
i aquesta determinació passa, jo ho diria, per una idea de
justícia, dels esforços que entre tots de manera colAlectiva som
capaços de fer, però també dels beneficis que representen
aquests esforços, dels quals tots n’hauríem de ser capaços de
gaudir.

I en aquest sentit i amb aquesta realitat crec que en el nostre
Govern autonòmic hi ha algunes qüestions que manquen,
possiblement la de l’alçada de mires sigui una d’aquestes; la de
la generositat, possiblement també, i la de la determinació a
l’hora d’establir plantejaments bàsics i fonamentals per als
ciutadans de les Balears crec que també. Hem vist el Govern
com ha decidit i com afronta aquesta crisi econòmica únicament

des d’una sola premissa, des de la premissa que representa
entendre l’austeritat com a única fórmula per resoldre aquesta
crisi econòmica i obviar qualsevol altre plantejament. Hem duit
moltes vegades i hem proposat a aquesta mateixa comissió i al
propi parlament, mesures d’estímul econòmic que ajudin a
afavorir i a sortir d’aquesta crisi, a totes aquestes ens les han
rebutjat i, en canvi, n’haurien de ser conscients, és necessari que
les nostres institucions també tenguin la capacitat d’aconseguir,
de reafirmar i d’aplicar aquelles eines que estan reconegudes per
llei i que, en canvi, no ens ajuden en aquests moments a afrontar
i sortir d’aquesta crisi econòmica.

Parlaven abans i feien un plantejament del que representen
les inversions estatutàries, després en rallarem, una oportunitat
boníssima per establir mesures de creixement econòmic. I l’altra
evidentment, i ho ha presentat molt bé el Grup MÉS, és el que
representa el règim especial per a les Balears; un règim que,
d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, dins el 2014 ja hauria
d’estar en funcionament. I que ens preocupa en aquests
moments saber i veure fins on el Govern està disposat, amb
determinació, amb determinació, a defensar aquells interessos
que són propis i que ens interessen als ciutadans de les Balears.

Un ja arriba a tenir dubtes de saber per què el Govern
autonòmic renuncia a aquests mecanismes estatals que ajudarien
a l’equilibri i que ajudarien a reforçar una sortida d’aquesta crisi
econòmica, un ja no sap si ho fan per ideologia, perquè estan tan
convençuts que és l’austeritat i res més que l’austeritat el que
ens ha de treure d’aquesta crisi econòmica o si ho fan perquè,
senzillament, no hi ha una major capacitat per afrontar aquestes
dificultats. En qualsevol cas, nosaltres sí que feim una crida a
entendre que allò públic és importantíssim en aquests moments
per ajudar la nostra comunitat autònoma; que el Govern no pot
ser una espècie d’actor de primera fila que veu com succeeixen
les coses, sinó que li hem de demanar que intervengui
activament en el si d’aquesta crisi econòmica. No ho fa, l’única
actuació és la idea aquesta de l’austeritat, del deixar fer, de
retallar al màxim i si cau qui cau i la gent ho passa malament
perquè ho passa malament, doncs això ja és problema dels
altres.

A un govern no se li pot demanar aquesta actitud i en aquest
sentit la proposta que fa el Grup MÉS, que demana que no
deixem passar un any més, no entrem dins el 2014 sense que el
Govern ni tan sols hagi plantejat a Madrid el que representa un
nou règim especial per a les Balears, evidentment el Grup
Socialista donarà tot el suport.

El que no s’acaba d’entendre és que hagi de ser l’oposició
qui hagi de reclamar elements tan clau com aquests, sinó que el
que hauríem de fer, evidentment, seria que el Govern ho
impulsàs. En qualsevol cas, insistesc, donarem suport a aquesta
proposta, amb la convicció que hi haurà la unanimitat de tots els
grups.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Mirin, tractam avui una
proposició no de llei que va ser registrada el mes de gener del
2012, ha transcorregut més d’un any i durant aquests mesos el
Govern ha fet feina per aconseguir, precisament, l’objectiu que
reclama el Grup Parlamentari MÉS, l’aprovació d’un règim
especial per reconèixer i compensar el fet diferencial de la
insularitat.

Aquest govern no s’ha limitat a posar les bases per fer
possible aquest reconeixement, clarament recollit, per altra
banda, a l’Estatut d’Autonomia, sinó que ha liderat davant el
Govern d’Espanya, a reunions amb els ministres d’Assumptes
Exteriors i d’Agricultura, i també davant la Unió Europea, que
les regions insulars obtenguin noves fórmules per reduir els
costs d’insularitat. A la vegada s’ha mostrat especialment actiu
a reclamar una millora de les compensacions als sectors
agrícola, ramader i pesquer de Balears, tant a la PAC com a la
política pesquera comunitària, i el Grup Parlamentari Popular ha
traslladat a aquest parlament, amb diferents proposicions no de
llei, que s’han aprovat, per cert, per unanimitat, tant a Ple com
a comissió.

La qüestió que planteja avui el Grup MÉS és, com ja he
tengut oportunitat de manifestar en altres intervencions, un tema
d’Estat per a les nostres illes, de la mateixa manera que ho és
aconseguir aquesta llei de les Corts Generals per regular el
règim especial.

Però, senyores i senyors diputats, per reclamar i instar crec
que cal tenir coherència, no és admissible un doble discurs en
funció de si es governa o de si s’és a l’oposició, i la credibilitat
d’una proposició com aquesta ve avalada pels fets. Miri, la
revisió de l’Estatut d’Autonomia va entrar en vigor el 2007,
l’anterior Govern del pacte va disposar de tot el seu mandat,
quatre anys, fins al 2011, per fer efectives les urgents
negociacions que ara ens demanen en aquesta proposició. Però
la realitat és que van ser quatre anys perduts, i em sap greu dir-
ho, vostès, Sr. Barceló, no van fer els deures; una simple lectura
de les actes d’aquesta casa ens ho confirmen: dia 30 de
novembre del 2007, el llavors conseller d’Economia, Sr.
Manera, respon precisament al diputat Sr. Tadeo: que no s’ha
fixat encara un calendari detallat d’actuacions, a la pregunta de
quan pensava remetre el Govern del pacte una proposta de
règim especial a les Corts Generals.

Maig del 2008, dia 23 de maig, el mateix conseller, Sr.
Manera, afirma que: el Govern continua treballant en la
proposta, no s’ha tancat encara una data precisa, en resposta a
una altra pregunta del Sr. Tadeo sobre el mateix tema.

Però és que dia 30 de març del 2010, en el Ple del
Parlament, també el mateix conseller contesta al Partit Popular,
textualment: “Puc dir que des del Govern estam fent feina en
relació amb el nou model de règim especial de Balears, amb el
tema d’abordar la qüestió de la insularitat, crucial en una
economia com la nostra”.

Moltes paraules, però fets cap ni un. L’octubre del 2009 va
ser aprovada per unanimitat una PNL del llavors Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, per instar,
precisament, el Govern de l’Estat en el mateix sentit de la
proposició aquesta que tractam avui. Aquella proposició motivà
la creació d’una ponència, tal com ha dit el Sr. Barceló, per
realitzar aportacions i suggeriments sobre el contingut del règim
especial; però, saben com va acabar aquella ponència? El darrer
escrit, dia 20 d’octubre del 2010, dirigit pel coordinador, un
menorquí, el Sr. Eduard Riudavets, a la presidenta del
Parlament, reitera, per tercera vegada, la petició de
documentació com a esborrany de treball sobre el règim
especial de les Illes Balears. Aquests tres escrits no van obtenir
cap resposta i la ponència, Sr. Barceló, no va elaborar cap
dictamen ni cap estudi, ni es va arribar absolutament a cap
conclusió, senzillament, perquè el Govern del PSOE-PSM no va
donar cap passa, ni una, per fer possible la nova llei del règim
especial.

Ens sembla molt bé que el Grup MÉS avui presenti una
proposició per instar del Govern de les Illes Balears i del
Govern de l’Estat la negociació urgent d’aquest règim, però em
permeti, Sr. Barceló, que receptem una mica d’autocrítica i
demanem què van fer i què van aconseguir durant els quatre que
PSOE i PSM van tenir l’oportunitat de negociar-ho. Ara no
podem venir amb aquestes presses, tot i que som plenament
conscients i, a més a més, compartim la importància de disposar
d’aquesta llei de les Corts Generals.

A més, el Govern del Partit Popular i concretament la
vicepresidència Econòmica, no necessita cap proposició per fer
la feina, que ja impulsen i duen a terme en aquests moments,
amb rigor, amb discreció i amb tota responsabilitat.

Sr. Barceló, el meu grup li vol proposar una esmena in voce,
amb la intenció d’arribar a un acord que faci possible
l’aprovació d’aquesta proposició; consistiria a modificar la
proposta d’acord, en el sentit que “El Parlament de les Illes
Balears dóna suport a les actuacions, gestions i iniciatives del
Govern de les Illes Balears per aconseguir un nou règim
especial, tal com estableix l’Estatut d’Autonomia”, en un
termini de temps, el més prest possible.

Crec que en aquesta qüestió cal tenir una posició conjunta
institucional, tal com ja hi hem arribat en altres ocasions, esper
la seva comprensió, l’acceptació d’aquesta esmena perquè el
Partit Popular comparteix el sentit i l’esperit totalment d’aquesta
proposició no de llei, però no pot instar iniciar unes
negociacions que ja ha començat el Govern i, per tant, Sr.
President, jo li demanaria després un recés de dos minuts per tal
de poder-nos posar d’acord.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Supòs que vol fer ús de la paraula el grup
proposant per contradiccions, té vostè cinc minuts, Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, molt ràpidament, Sr. President. Bé, està clar, no importa
incidir en la necessitat d’aquest règim especial, les nostres
empreses estan en un desavantatge competitiu absolut,
transportar una mercaderia de Palma a Barcelona costa més que
fer-ho de Barcelona a Shangai. I en tot cas, remarcar que si era
un moment urgent, la diputada del Partit Popular deia que no
podem venir amb presses, però és que aquesta proposició no de
llei era del 2012, ha passat un any d’aquesta proposició no de
llei, i ara en aquests moments no tenim ni règim especial ni
inversions estatutàries, aquest és el gran drama. I l’Estatut
d’Autonomia, vull recordar-ho, és una llei orgànica de
compliment obligat per l’Estat i per la comunitat autònoma, i en
aquest moment l’Estat l’incompleix.

En tot cas, estam contents de sentir, com ha dit la portaveu
del Partit Popular, que el Govern hi fa feina, deu ser una feina
molt discreta perquè no n’havia transcendit res. No així,
efectivament, algunes accions puntuals que s’han fet en temes
d’insularitat, com per exemple la reclamació de la insularitat en
temes agrícoles i pesquers que ha fet el conseller d’Agricultura,
reiteració per tant, per altra banda, que anteriors consellers
d’Agricultura de distints colors polítics ja havien fet, no és res
nou, no, no ha fet cap ou de dos vermells el Sr. Company, també
el Sr. Cardona, el Sr. Morro, l’anterior consellera de la passada
legislatura també varen fer gestions d’aquest estil, ben fetes i no
hi ha res a dir.

En qualsevol cas, a la diputada del Partit Popular no li ha
quedat més remei, encara que ha dit que no havíem fet els
deures i que havíem de fer autocrítica, no li ha quedat més remei
que fer referència a les iniciatives que precisament el meu grup
la passada legislatura va dur a terme en aquest sentit, instant el
mateix Govern del qual formàvem part a no dormir-se en aquest
tema, amb una important diferència, i és que en aquells
moments hi havia inversions estatutàries. Vostè ha parlat del
2007, 2008, 2009, en aquells moments, 2010, hi havia
inversions estatutàries. Primer incompliment d’inversions
estatutàries en el 2011, aquesta és la important diferència que hi
ha amb relació amb aquell moment.

En tot cas, sí que és ver que li admet l’autocrítica que s’ha
de fer, que en aquell moment el Govern, la ponència, i no per
culpa del BLOC, no va arribar a fer cap dictamen, i no per culpa
del BLOC, fins i tot, si repassen les actes veuran com PP i
PSOE varen estar d’acord a aturar la ponència i esperar que fos
el Govern qui donàs la seva opinió, nosaltres pensàvem que no,
que la comissió parlamentària havia de continuar la seva feina,
independentment del que digués el Govern, i en tot cas
l’autocrítica efectivament que el Govern no va arribar a fer una
proposta.

En tot cas, i ja acab, Sr. President, estic totalment d’acord
que seria absolutament desitjable que tots els grups ens
posàssim d’acord, no em pareixeria molt malament, entenc que
el text que nosaltres hem proposat pugui ser una mica dur, però
no es pot acceptar el seu, donar suport a unes actuacions que
desconeixem, no podem donar suport a unes actuacions que
desconeixem. Per tant, em pareix bé el recés per intentar arribar
a un acord, encara que sigui de dos minuts, per poder pactar un
text entre tots.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, idò, si hi ha acord feim un recés de dos minuts.
Perfecte.

(Pausa)

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. President. No hi ha hagut acord amb el text, per tant,
mantendrem el text original. 

EL SR. PRESIDENT:

Idò perfecte, passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 415/12, tal i com està estipulada i s’ha defensat aquí.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra. I cap abstenció.

Queda, idò, rebutjada.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1182/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d'inversions productives.

En conseqüència, per a la defensa ara de la segona de les
proposicions no de llei, la RGE núm. 1182/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d’inversions
productives, intervé l’Hble. Diputat Sr. Marc Pons, per un
temps, com vostè sap, de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Dimarts passat el president
Bauzá va comparèixer al Parlament per retre comptes del no
compliment de l’objectiu de dèficit, en aquell debat,
evidentment, es varen dir moltes coses, una part
importantíssima, la gran majoria, no feia referència a l’objecte
d’aquest debat, però sí que hi va haver una part que l’afectava
directament i que es referia a les inversions estatutàries. Jo diré
que vaig quedar francament sorprès i preocupat quan vaig veure
que ni la portaveu del Partit Popular, que ha tengut
responsabilitats de Govern, consellera d’Obres Públiques, ni el
mateix president del Govern, que ja du pràcticament dos anys
governant, desconeixien per complert els mecanismes de
funcionament de les inversions estatutàries.
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Afirmacions com que mai en un any no han arribat 400
milions d’euros en inversions estatutàries i que, per tant, el
càlcul dels 800 milions perduts en aquesta legislatura no és cert,
com es va dir en seu plenària per part del vicepresident o de la
mateixa portaveu, la veritat és que afirmacions com aquestes
sense poder-les argumentar demostren, en certa manera, fins a
quin punt està despistat aquest govern.

No pretenia, en absolut, entrar ni centrar la meva intervenció
a explicar el mecanisme de funcionament, però vist el
plantejament que va fer el Govern el dimarts passat, crec que
val la pena que almanco faci algunes pinzellades. L’Estatut
d’Autonomia estableix i reconeix un deute històric de l’Estat a
les Illes Balears, primera part. La segona és que no només el
reconeix sinó que està disposat a corregir-lo, açò és el 2007. El
2008 es tanca un acord entre el Govern de l’Estat i el Govern
autonòmic on es xifra aquest dèficit històric, 2.800 milions
d’euros, que durant set anys s’hauran d’invertir. Açò vol dir 400
milions d’euros cada any. 

Aquesta és l’obligació de l’Estat d’inversió total a les Illes
Balears. Com funcionava? Sí, com funcionava, perquè
malauradament des que ha arribat el Partit Popular ja no
funciona? Hi havia uns pressuposts generals de l’Estat on
aquests pressuposts de l’Estat tenien una quantitat determinada,
200, 150, 250 milions d’euros. Què garantien precisament, què
garanteix la disposició transitòria novena? Doncs que, amb les
inversions estatutàries, s’arribi sempre al sostre dels 400 milions
d’euros d’inversions, amb les inversions estatutàries o amb
convenis addicionals que de manera paralAlela el Govern de
l’Estat amb el Govern autonòmic puguin firmar. Aquest era el
plantejament, aquest és el plantejament d’acord entre el Govern
autonòmic i el Govern central, que, vistes, insistesc, les
declaracions de la pròpia Cabrer o del propi president Bauzá,
veig que açò fins i tot ho desconeixien.

Què ha succeït aquesta legislatura? Home, aquesta
legislatura ha succeït, com molt bé reconeixia el conseller de
Presidència, que no s’ha solAlicitat cap projecte ni un, no s’ha
presentat cap projecte ni un d’inversions estatutàries davant
Madrid. Si el 2011 no es presenta cap projecte ni se solAliciten
inversions estatutàries, el 2012 tampoc, i el 2013, que acabam
d’entrar, tampoc, i hi ha l’obligació d’invertir 400 milions
d’euros cada any durant aquests tres anys, evidentment, 4 x 3
són 12, 1.200 milions d’euros que hauria d’invertir l’Estat a la
nostra comunitat autònoma.

Què ha fet l’Estat? Evidentment, l’Estat ha aprovat uns
pressupost, en aquests pressuposts el 2011 va aprovar una
inversió de 183 milions d’euros, el 2012 va aprovar una inversió
de 143 milions d’euros i el 2013 va aprovar una inversió de 78
milions d’euros. Si sumam aquests tres són, en números rodons,
400 milions d’euros, que els hauríem de restar als 1.200, que és
l’obligació d’inversió de l’Estat a la nostra comunitat autònoma,
i si ho restam queden 800 milions d’euros. 

El dèficit inversor d’aquests tres darrers anys, d’acord amb
què estableix l’Estatut d’Autonomia i d’acord amb el pactat
entre el Govern de l’Estat i el Govern autonòmic, són 800
milions d’euros, malgrat el president del Govern encara no ho
hagi entès i la pròpia consellera, perdó, la pròpia portaveu i
exconsellera d’Obres Públiques del Partit Popular tampoc.

A partir d’aquesta premissa, a partir de la idea, i crec que ha
quedat perfectament explicat, del que representen 800 milions
d’euros que haurien d’haver arribat aquests tres anys i que no
han arribat, conscients de la importància d’establir mesures
d’estímul econòmic, que hem repetit moltes vegades, i que el
Govern hauria de poder afavorir al màxim, insistim, el Grup
Socialista presenta avui aquesta proposició no de llei.

Una proposició no de llei que reclama dues qüestions: la
primera, li demanam al Govern que dissenyi un Pla d’inversions
productives per valor de 800 milions d’euros, aquesta xifra no
és casual, és per cobrir el dèficit del Govern de l’Estat envers el
Govern de la comunitat autònoma, d’acord amb els criteris
fixats a la disposició transitòria novena de l’Estatut
d’Autonomia, on les inversions estatutàries són inversions
productives. Primera qüestió, demanam al Govern, que reclami
no, que presenti projectes per valor de la quantitat que l’Estatut
d’Autonomia ens reconeix a nosaltres.

Segona qüestió, quan tinguem aquest paquet de 800 milions
d’euros en projectes, demanam al Govern que vagi a Madrid,
que els posi damunt la taula, que els negociï amb ell per garantir
la inversió d’aquests recursos. No demanam res que no s’hagi
fet la legislatura passada , que es van tancar, es van acordar i es
van ingressar i una part es va executar fins que va arribar el
Partit Popular. I ho feim -insistim- amb un plantejament que
creim que s’ajusta absolutament a la legalitat, que està
reconegut per llei orgànica i que al llarg d’aquests tres anys hem
vist com no es plantejava. 

I aquí encara jo crec que fins i tot hauríem de fer una darrera
reflexió i l’explicava abans i la voldria tornar repetir ara.
D’aquesta crisi amb austeritat exclusivament no en sortirem.
Aquesta crisi demana anar acompanyada també de plans
d’estímul econòmic. Hem vist un govern que ha decidit
únicament actuar des del plantejament de l’austeritat i ha deixat
les eines més importants arraconades a l’hora d’establir
prioritats polítiques. Hem vist com han retallat, hem vist com ha
augmentat imposts, però en canvi hem vist com s’han negat fins
ara, a dissenyar cap nova inversió pública. I fer, establir i
governar deixant arraconades la meitat de les eines ens sembla
una vertadera equivocació, que comporta major destrucció de
llocs de feina, que comporta major precarietat laboral, que
comporta menys liquidesa, almenys en l’economia de les
nostres illes i que, per tant, representa una pèrdua de
possibilitats extraordinària. 

Nosaltres en aquest sentit -insistesc- feim un plantejament
molt clar, demanam al Govern que es posi les piles, que redacti
projectes amb una vocació clarament productiva per valor de
800 milions d’euros i que, una vegada aprovats, els defensi
davant Madrid per tal de garantir recursos que ens pertoquen i
que són de tots els ciutadans de les Balears.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara en torn de fixació de posició per part
del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Barceló, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, primer per avançar que donarem
suport a aquesta proposició no de llei. El que ha passat, convé
fer un poc de memòria, ja n’he parlat a l’anterior proposició no
de llei, es que fins el 2011 s’estaven complint les inversions
estatutàries, el 2011 hi va haver un seguit de fons estatutaris
signats, convenis signats, però una part important ja va quedar
sense acordar i signar. 

Però el 2012 i 2013 ha estat més greu, perquè ja directament
en els pressuposts generals de l’Estat, el Govern del Sr. Rajoy
ja no va posar directament la previsió d’inversions estatutàries.
Fins i tot va dir textualment que no n’hi hauria. De fet, a una
compareixença en el Congrés, el ministre Montoro va dir: “no
hay más dinero público, -es referia a estatuts com el de Balears
i Andalusia-, ni más posibilidad de generar déficit sin más
deuda pública. Y aseguró -diu- que los gobiernos autonómicos
afectados lo entienden”. La mateixa notícia, el mateix dia diu:
“fuentes de Vicepresidencia Económica afirman que el
vicepresidente Aguiló batallará hasta el final los 400 millones
de euros de inversiones estatutarias”. Bé, fins al final no sabem
si hi ha arribat o no, la realitat és que no només no hem vist cap
avanç en aquest sentit, sinó que el 2013 s’ha tornat repetir
aquesta història i tampoc no hem vist que el Govern de les Illes
Balears hagi aconseguit moure res del Govern de l’Estat.

Facem un poquet de memòria. El nostre finançament ve per
diverses vies, evidentment per una banda els recursos propis que
obtenim a la comunitat autònoma, i després vénen per tres vies
sobretot, una inversions amb la Unió Europea; dues,
finançament autonòmic previst per la Llei de finançament
autonòmic; i tres, inversions estatals en els pressuposts generals
de l’estat. Bé, en aquestes tres vies sempre estam per davall de
la mitjana, tant el que és Unió Europea, com el que és
finançament autonòmic a través de la Llei de finançament
autonòmic, com el que són inversions de l’Estat. No només
estam per davall la mitjana espanyola, sinó que en el cas de les
inversions estatals això ho constatava el nostre Estatut
d’Autonomia i que per compensar aquest dèficit, deia
s’establiran mecanismes, allò que anomenam inversions
estatutàries. Però aquest mecanisme ara més que mai és
necessari, perquè es necessita per reactivar l’economia i perquè
justament les inversions via pressupost general de l’Estat, des
que governa el Sr. Rajoy, han caigut en picat. El primer
pressupost del Sr. Rajoy el 2012, les inversions estatals
previstes en els pressuposts generals de l’Estat a Balears baixen
un 22% i el 2013, segon any del Sr. Rajoy, les inversions
estatals previstes en els pressuposts generals de l’Estat per a
Balears baixen un 45%, els mínims històrics. Des de l’any 97 no
havíem tengut una xifra tan baixa, des del 97 al 2013 les xifres
més baixes és la del 2013, molt per davall de la següent xifra
més baixa, l’any 98 amb 110 milions.

Això ens situa a més molt per davall de la mitjana
espanyola. Se’ns diu que no hi ha doblers, no hi ha doblers i ens
hem d’estrènyer el cinturó. Però això resulta que és només per
a alguns, per a altres no. La mitjana espanyola ha estat de 230
euros per habitant d’inversió via pressupost general de l’Estat,
230 euros per habitant. A Balears 78 euros per habitant, 69
punts per davall de la mitjana. No hi ha excusa, senyors del
Partit Popular, el maltractament del Govern del Sr. Rajoy ha
estat absolutament clar. 

I diguem que l’actitud del Govern de les Illes Balears ha
estat d’acceptació. No només no han reclamat aquestes
quantitats, ni via judicial, ni via política, ni via institucional, ni
via parlamentària, per cap via que coneguem. Ara per ventura
el portaveu del Partit Popular, com en l’anterior proposició no
de llei, ens dirà que el Govern ha fet moltes coses, moltes coses
que els ciutadans desconeixen i que aquests grups parlamentaris
desconeixen. Si s’han fet tantes coses, és estrany que els grups
parlamentaris ho desconeguem. 

En qualsevol cas, consideram absolutament necessari que es
denunciï l’actitud del Govern de l’Estat d’incompliment d’una
llei que és seva també, l’Estatut d’Autonomia és llei orgànica i
a més, perjudicant l’economia i els ciutadans de les Illes
Balears, que ara més que mai necessitarien d’unes inversions
que anirien destinades a medi ambient, a turisme, a innovació,
en definitiva a àrees que podrien ajudar a reactivar l’economia
i que podrien ajudar a la millora de la situació econòmica.

El vicepresident, el Sr. Aguiló, dia 10 d’octubre del 2011, va
reconèixer un deute de l’Estat amb Balears de 859 milions
d’euros, 859 milions d’euros, xifres del mateix vicepresident Sr.
Aguiló, on s'incloïen diversos convenis com el de carreteres, el
conveni ferroviari, inversions estatutàries de 2011 i altres
compromisos. De 2011 a 2013 no han deixat de créixer, hi
hauríem d’afegir les inversions estatutàries de 2012 i les
inversions estatutàries de 2013. De tal manera que aquesta xifra
ara en aquests moments seria propera als 1.600 milions d’euros.

I l’únic que tenim de tot això és una esmena aprovada en el
Senat i que al final va quedar als pressuposts generals de l’Estat
i que diu: “convenios en materia de carreteras. Se autoriza al
Gobierno para que en el marco de lo dispuesto en los vigentes
convenios, pueda iniciar las actuaciones necesarias para
garantizar el cumplimiento de los compromisos adoptados”.
Això i res fins ara és el mateix, això i res fins ara és el mateix.
És absolutament necessari, per tant, que aquesta situació es
capgiri per evitar la desfeta econòmica que estan patint aquestes
illes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. I ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Francisco Mercadal,
per un temps de deu minuts.
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EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc em voldria
dirigir als senyores del Grup Parlamentari Socialista i al Sr.
Pons en concret. Darrerament no deixam de parlar de les
inversions estatutàries. Vostès han agafat aquesta cançó, tots els
seus martells al mateix clau, dia sí i dia també parlam de les
inversions estatutàries. Vostès poden fer tot el que vulguin,
tenen la possibilitat i el dret de repetir quantes vegades facin
falta, estan en el seu dret de repetir i repetir el tema de les
inversions estatutàries, però ja li puc avançar que la nostra
postura en aquest assumpte no canviarà.

La diferència primordial entre vostès i nosaltres, és que
vostès parlant d’inversions, d'inversions estatals, no estatutàries,
inversions estatals, és que vostès i el Sr. Zapatero es dedicaven
a fer Plans E, que era dilapidar per resumir, dilapidar 15.000
milions d’euros per fer aceres i carrils bici, que està molt bé i
perfectes, però la diferència és que el Sr. Rajoy es dedica a fer
Pla de pagament a proveïdors. Aquesta és la gran diferència
entre una manera de governar i una altra. Jo crec que està molt
bé que parlem de plans d’estímul econòmic i que parlem
d’inversió pública perquè l’economia s’acceleri i perquè hi hagi
llocs de feina i tot això, està molt bé, però nosaltres pensam que
el que de fer primordialment és pagar allò que encomanam.
Això en primer lloc és el més important.

El seu discurs la veritat és que és bastant previsible. Vostès
no tenen alternatives i se centren en el debat de la inversió
estatal. Un discurs que pot arribar fins i tot a estar bé, si no fos
perquè vostès tenen la resposta de tot allò que ens demanen a
nosaltres. Es varen bloquejar pel PSOE les inversions
estatutàries de la comunitat autònoma? Per què no es va pagar
el fons de competitivitat? Per què varen ficar els 333 milions
d’euros del conveni de carreteres a un calaix? Ja els ho vàrem
dir l’altre dia. Per què el conveni ferroviari, que era una
declaració d’intencions, es va gastar sense partida
pressupostària en els pressuposts generals de l’Estat?
Moltíssimes preguntes, moltes preguntes, massa, però cap
resposta. 

Nosaltres tenim la responsabilitat amb el nostre partit, també
a nivell nacional, des de fa un any. Però el que ens ve de
darrera, són vostès els que han d’explicar aquestes qüestions, el
PSOE i també avui el Grup MÉS, què varen fer el que varen fer
per aconseguir aquests doblers que avui demanen. Vull aprofitar
perquè quedi clar d’una vegada per totes, que la veritat de les
inversions estatutàries que vostès ara pretenen tirar-nos en cara,
sense cap tipus de vergonya i sense cap tipus de criteri. 

La primera mentida és que no hem rebut mai, ja ho he dit, ho
torn dir perquè vostè diu que nosaltres no sabem com funciona
això, mai no hem rebut 400 milions d’euros anuals, mai. Però
tampoc vostès mai no ho varen reclamar. Les inversions
estatutàries que varen començar l’any 2008 eren 100 milions
anuals en transferències de capital i 300 milions d’euros en
inversions directes de l’Estat. Des de l’any 2008 a l’any 2010 sí
vàrem rebre els 100 milions d’euros anuals, 300 milions d’euros
en total per a convenis de l’Estat, però 300 milions d’euros
anuals en inversió directa no s’han rebut mai, ni es varen assolir
mai. Per tant, aquests 400 milions d’euros no han existit mai, li
ho torn repetir.

D’aquests 100 milions d’euros de transferència pel conveni,
sí cal fer un aclariment. I ho aclarim per dir que és un autèntic
caos el que vostès varen deixar, un caos inqüestionable i
absolut. En primer lloc perquè aquests 300 milions d’euros, 100
cada any l’Estat els avançava per transferències i vostès els
gastaven en despesa corrent. Els ho hem dit una i una altra
vegada, ho tornam dir i quan vostès tornin proposar aquestes
proposicions no de llei o fer les preguntes que pertoquin dins el
plenari, els ho tornarem dir. Vostès s’ho gastaven en despesa
corrent. Quan nosaltres vàrem arribar, a la caixa hi havia zero
d’aquests doblers, zero. Per tant, pensam que és d’una
demagògia sideral fer aquestes preguntes i ens sembla del tot
escandalós. 

I ens reclamem que reivindiquem el 2011 que el seu partit va
congelar, malgrat figuraven en els pressuposts generals de
l’Estat, i reclamen el 2012 i 2013. Està molt bé i nosaltres ho
faríem, si no fos perquè no som l’única comunitat autònoma.
Som cinc comunitats autònomes que ho tenim congelat. I
sobretot no podem demanar 300 milions d’euros més, quan hem
de justificar encara 300 milions d’euros que no tenim. Li torn a
repetir, no són 400 milions d’euros cada any, mai no ho han
estat i esperam que aquesta vegada quedi clar.

Però és que a més, dels 300 milions d’euros que vostès ja
varen gastar amb altres coses corresponents als anys 2008, 2009
i 2010, ens han deixat ni més ni manco que 20 convenis distints,
20, amb una fragmentació brutal de petites quantitats, amb
distints ministeris, allà on a més, després la comunitat autònoma
de les Illes Balears signava uns convenis de compromís de
despesa amb els consells insulars, que vostè m’imagín que deu
conèixer bastant bé.

En definitiva, vostès pretenen dir mitjançant aquestes
preguntes, aquestes proposicions no de llei, que el Partit Popular
es plega i es doblega davant Madrid, quan el que tots esperam
és que no ens facin tornar aquests doblers que vostès no han
justificat, amb aquestes -i vull repetir la frase que vostès
mateixos varen emprar- inversions silencioses. 

Però a més, vull destacar un tema. Sr. Pons, que sigui vostè
que defensi aquest tema, quan vostè ha estat president del
Consell Insular de Mallorca, d'una illa on s’havia de construir
el Parc BIT de Menorca i on es varen gastar 5 milions d’euros
que varen venir per a aquesta infraestructura, la pregunta que li
faig és on és el Parc BIT de Menorca? On són els 5 milions
d’euros que estaven prevists per al Parc BIT de Menorca? Quan
els astres estaven perfectament alienats, Sr. Zapatero, Sr.
Antich, Sr. Pons, els astres absolutament alienats, com vostès
diuen que els tenim ara. No ho sabem, despesa corrent, no n'ha
arribat mai, no hi ha res.

Jo ja li puc avançar que nosaltres no votarem evidentment a
favor d’aquesta proposició no de llei, evidentment, però amb
aquestes preguntes que se fan en el plenari, amb aquestes
proposicions no de llei, estan jugant a ser un autèntic trilero,
¿dónde está la bolita?, cuando yo gobierno la bolita se mueve
hacía un lado, cuando yo no gobierno la bolita se mueve hacía
otro. I això no val, Sr. Pons.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. Supòs que vol fer ús de la paraula el
grup proposant. Té vostè, Sr. Pons, com sap cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Coincidesc amb el Sr.
Mercadal amb una cosa, la responsabilitat que tenen ells amb el
Partit Popular nacional evident els marca determinades
directrius de les quals no poden defugir. I a partir d’aquí, açò fa
que hi hagi plantejaments que per a ells siguin inamovibles. 

S’han dit moltes coses, s’han comparat les inversions
estatutàries amb el Pla E. Seguim dins aquest cúmul de
disbarats en què ens trobam, perquè ara resultarà que per
exemple tota la despesa del Port de Ciutadella, per a ells deu ser
Pla E, que el Centre BIT de Menorca deu ser Pla E, que els
drenatges d’Eivissa deuen ser Pla E, que la compra de Sa Coma
deu ser Pla E, que els projectes de fibra òptica deu ser Pla E,
que les actuacions de les carreteres del Consell de Mallorca
deuen ser Pla E, que les TIC de les escoles deuen ser Pla E. Idò
no, totes elles inversions productives, tancades, pactades,
acordades i la gran majoria executades la passada legislatura.
Una realitat.

A partir d’aquí, efectivament hi havia quatre anys per
executar les obres, quatre. D’aquests quatre durant dos anys
l’anterior legislatura es van executar obres i se'n deixaren a la
meitat, pendents que vostès les acabassin. Quan arriben ho
paralitzen tot i comencen a fer el discurs oficial. Les inversions
que han arribat de Madrid s’han gastat en despesa corrent i jo
em deman, s’han gastat en despesa corrent i com poden
justificar aquesta afirmació que fan? Si això fos així, vostès no
troben que la mateixa Sindicatura de Comptes ho hauria
denunciat? Agafar diners d’inversions per passar-los a despesa
corrent? I la Sindicatura de Comptes ha donat el vist-i-plau a tot
i saben per què? Perquè a la liquidació que vostès han aprovat
del 2011 tots aquests recursos hi són. A la liquidació del 2011,
aprovada pel Govern autonòmic, hi ha 4.250.000 euros per
executar el Parc BIT de Menorca, reconegut pel Govern
autonòmic. Hi són, per suposat, però conegut per a vostès. 

I penses, escolta, i on són? Com pot ser que cada vegada
repeteixin aquestes mentides quan no és cert? Com és possible
açò. Arriben vostès, Parc BIT de Menorca, procés d’adjudicació
en marxa, projecte redactat, aprovat, llicència d’obres, ho tenien
tot, faltava resoldre únicament l’empresa que ho havia
d’executar, la millor oferta. Arriba el Partit Popular, la paralitza.
Durant un any no diu res; compareix el vicepresident econòmic
dient que ho volen fer. El Partit Popular en ple vota a favor de
l’adjudicació immediata de les obres. I com pot ser que vostè,
Sr. Mercadal, vostès a favor de l’adjudicació immediata de les
obres en el plenari del Parlament i ara ens digui que no hi havia
doblers, si vostè hi va votar a favor? On som, alAlots?, un poc de
seriositat!

I en canvi, açò sí, mentrestant el discurs oficial que arriba de
Madrid: “No hi ha diners”. Sap per què? D’aquí a un any ho
veurem, quan no hagin executat les obres. Ha passat un any i
mig, no han mogut un sol paper, han arxivat un expedient
d’esquena al Parlament de les Illes Balears, i encara ho estan
defensant?, de ver que encara ho estan defensant?

I tot per què?, perquè els genera alAlèrgia poder dissenyar un
pla d’estímul econòmic basat sobre la inversió pública, que no
ho oblidem, no ho oblidem, no genera deute sobre la nostra
comunitat, són recursos que ens pertoquen i que mentre
nosaltres els perdem saben qui en surt guanyant?, Galícia, que
en lloc d’arribar aquí 79 euros per habitant, com li explicava el
Sr. Barceló, n’hi arriben 480. Diners sí, que n’hi ha per a
inversions, i tant com n’hi ha. Sap qui se’ls endú?, el que té la
capacitat de batallar-ho, el que sap posar damunt la taula
aquelles eines i aquells arguments per convèncer, i nosaltres en
teníem, els els vam deixar perfectes: l’Estatut d’Autonomia,
l’acord amb el govern autonòmic i Govern central, únicament
per tancar. Llei orgànica que ens defensa, i renuncien a totes
elles. No estan disposats ni a reclamar allò que ens pertoca?, de
ver que arribarem a aquest extrem i ens passarem quatre anys
així? 

I mentrestant, sí, la coartada de la culpa, i les Balears
continuen perdent, i Balears continuen perdent, i per aquest
ritme evidentment no veurem inversió; les nostres empreses de
construcció ja ho estam veient, l’atur com el tenim. No ens
preocupa per a res açò a nosaltres, no és ver?, és problema seu
si tanquen empreses. Ens sembla una vertadera irresponsabilitat.
Continuïn així, en qualsevol cas, i continuaran veient com els
sectors econòmics cada vegada amb més força els reclamen un
canvi de política.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò passam a la votació de la proposició no de llei.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició.

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