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EL SR. PRESIDENT:

Entre unes coses i altres començam ara. Bon dia, senyors i
senyores diputats. Començarem la sessió d’avui. En primer lloc
els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò l’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en
el debat i votació de les següents proposicions no de llei: RGE
núm. 1438/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista i
relativa a economia digital; RGE núm. 2265/13, presentada
igualment pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
negociació de les perspectives financeres 2014-2020 amb la
Unió Europea, i en particular les polítiques de cohesió; i, en
darrer lloc, RGE núm. 2266/13, presentada igualment pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a execució immediata de les
inversions estatutàries.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1438/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a economia
digital.

Per a la defensa de la primera de les proposicions no de llei,
RGE núm. 1438/13, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista i relativa a economia digital, intervé l’Hble. Diputat
Sr. Marc Pons..., no, perdó, Pilar Sansó -perdó-, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. El
desenvolupament de l’economia digital contribueix a l’impuls
de la competitivitat dels sectors mitjançant l’aprofitament de
l’ús de les noves tecnologies de la informació en totes les
activitats econòmiques, culturals i socials. L’aprofitament de les
tecnologies de la informació genera increments de la
productivitat i de la competitivitat als agents econòmics,
contribuint així a la generació de benestar i a majors
oportunitats de progrés.

En el primer estudi d’economia digital, Continguts i serveis
digitals, elaborat per una consultora de serveis professionals,
PWC, per a l’Associació multisectorial d’empreses
d’electrònica, les tecnologies de la informació i la comunicació,
es desprèn que en el 2011 l’economia digital va suposar uns
ingressos de 18.471 milions d’euros a l’Estat espanyol,
ingressos que suposen un 1,74% del PIB nacional. Si a aquests
imports s’afegeixen 7.385 milions d’euros generats pel comerç
electrònic a tot l’Estat l’import arriba als 25.556 milions
d’euros; per tant suposa un 2,4% del PIB. Això implica que
Espanya s’està convertint en un consumidor de continguts
digitals.

Aquesta economia necessita la coordinació de la informació,
les comunicacions i les noves tecnologies, i ha revolucionat la
forma de gestionar els negocis. Per tant necessita uns
treballadors especialitzats, amb una formació específica. Això
fa que sigui una aposta pel coneixement, pel capital intelAlectual,
aposta més que necessària per ser competitius de cara a
l’exterior. És una economia que aposta per la innovació, la
formació i la creativitat.

La utilització massiva d’smartphones ha fet que els hàbits
de consum de continguts hagi canviat. Segons un estudi realitzat
per l’Observatori Nacional de les Telecomunicacions de
connexió d’internet a través de la xarxa mòbil va créixer un
0,92% l’any 2012 respecte del 2011; l’any 2011 les aplicacions
per a mòbil varen suposar 153 milions d’euros, i això que el
85% d’aquestes aplicacions són gratuïtes. Aquesta nova
demanda ha duit que els models de negocis tradicionals s’han
transformat per poder assumir un producte que es basa en la
connectivitat i la rapidesa.

A les Illes Balears disposam d’unes persones qualificades,
d’una universitat que fins ara ha apostat per la recerca i la
innovació des dels diferents departaments, d’unes instalAlacions
en el Parc Bit preparades per dur a terme tasques d’empreses en
el sector tecnològic, i d’uns clústers que han apostat per aquesta
economia digital a diversos sectors, i que han exportat
coneixement produït a les Illes a la resta del món. Per això, i
sobretot perquè aquest és un sector generador de negoci que
crea llocs de treball estables per a persones amb formació, el
Parlament de les Illes Balears acorda donar suport als clústers
tecnològics que venen tecnologia de la informació fora de les
nostres illes i que actualment tenen dificultats per exportar el
producte fora i per seguir investigant en aquest tipus de
tecnologia. I, el segon punt, mantenir la màxima colAlaboració
entre el Parc Bit i el departament de recerca tècnica de creació
artística establert a la Universitat, conjuntament amb altres
entitats públiques i privades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. I ara per al torn de fixació de
posicions, i de major a menor, tret del grup al qual pertany el
president del Govern, que intervendrà en darrer lloc, per part del
Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Barceló, per un
temps, com vostè sap, de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, simplement
per anunciar el nostre suport a aquesta proposició del Grup
Socialista. Creim que dins l’estratègia de diversificació
econòmica, absolutament necessària a les Illes Balears, fa molt
de temps que es parla del suport a les tecnologies de la
comunicació, de la innovació, de la recerca, del
desenvolupament, en definitiva tot el que pugui ser economia
intelAligent i productiva enfront de l’economia especulativa que
durant molt de temps ha fet tant de mal a la nostra economia.
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Per tant, davant aquesta situació creim que el Govern de les
Illes Balears no ha fet prou suport a aquestes tecnologies de la
informació ni a tot el que significa innovació i recerca, i pensam
que la feina que s’havia començat a fer per distints clústers i
concretament per tota una sèrie d’empreses ubicades al Parc Bit
conjuntament amb la universitat és molt de destacar, i tot i que
per ara encara tenen una incidència sobre el producte interior
brut molt menor, amb un suport decidit podrien incrementar
vertaderament la seva presència, i suposar a més no només el
pes sobre el producte interior brut sinó també una creació
efectiva de llocs de feina.

Per tots aquests motius donarem suport a aquesta proposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. I ara per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosa
María Bauzá, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Des del Grup
Parlamentari Popular som conscients de la importància de
l’economia digital per a les nostres illes. 

Respecte de la colAlaboració del Govern amb la Universitat
en el sentit que ens indiquen hem de comentar-los que ja s’han
adoptat mesures concretes. En aquest sentit el passat dia 20 de
febrer de 2013 la rectora de la Universitat Montserrat Casas i la
secretària autonòmica de Promoció Empresarial i Ocupació
Lourdes Cardona van signar un conveni de colAlaboració entres
la UIB i la Fundació Bit, fundació pública del Govern adscrita
a Vicepresidència Econòmica. Entre els fins fundacionals de la
Fundació Bit, recollits en els seus estatuts, hi ha la participació
tècnica de l’Administració de la CAIB relativa al sistema i a les
estratègies de ciència, innovació i empresa per optimitzar el seu
alienament, l’eficàcia i l’eficiència. Entre altres funcions la
Fundació Bit gestiona el Parc Balear d’Innovació i Tecnologia,
Parc Bit, i coordina a nivell tècnic el desenvolupament de
l’agenda de l’Estratègia regional d’especialització intelAligent en
investigació i innovació. 

En aquest context les accions objecte d’aquest conveni són:
establir les vies de connexió i cooperació permanents entre la
Fundació Bit i la Universitat de les Illes Balears, planificar i
establir mecanismes d’apropament del personal investigador i
el professorat universitari al sector productiu, i l’estímul de les
seves activitats de transferència. Articular mecanismes per
desenvolupar eficaçment les pràctiques dels alumnes
universitaris aproximant la Universitat als sectors productius, de
manera particular facilitar la compatibilitat entre els programes
del tercer cicle i les pràctiques en empreses amb un component
tecnològic o innovador. Fomentar l’esperit emprenedor entre els
alumnes de grau, màster i doctorats de la Universitat de les Illes
Balears mitjançant accions conjuntes de difusió i formació, de
manera particular en relació amb la gestió de la innovació i
creació d’empreses de base tecnològica. Suport als emprenedors
de base tecnològica mitjançant vies d’accés preferent a la
incubadora d’empreses de base tecnològica del Parc Bit, i altres
serveis de suport oferts per la Fundació Bit. Promocionar
mecanismes que reforcin la formació permanent de recursos
humans al llarg de tota la seva vida. Reforçar la transferència de

coneixements entre la Universitat i les empreses mitjançant la
participació activa de la Universitat de les Illes Balears en els
projectes de la Fundació Bit, i la participació de la Fundació Bit
en el desenvolupament de les línies estratègiques de les
propostes del programa Campus d’excelAlència de la Universitat
de les Illes Balears, així com mitjançar en la creació o
l’aprofitament d’infraestructures que potenciïn la innovació.
Reforçar la internacionalització d’ambdós organismes a partir
de l’experiència d’activitats de promoció exterior de les dues
institucions mitjançant la participació selectiva en determinades
activitats.

Moltes d’aquestes accions es vénen duent a terme des
d’abans de la firma del conveni, com per exemple la incubació
en el Parc Bit d’spin-off de la Universitat, si bé s’han millorat
i intensificat. En aquest moment el parc disposa de sis spin-off
procedents de la Universitat de les Illes Balears, la qual cosa
representa un 11% de la base instalAladora de projectes incubats.
El parc allotja també en règim de lloguer la majoria d’spin-off
amb origen a la Universitat de les Illes Balears una vegada
acabat el seu període d’incubació.

Respecte a l’apropament d’alumnes de la Universitat al
teixit productiu i el foment de l’esperit emprenedor, s’ha
materialitzat en més de 250 alumnes de diferents disciplines de
la Universitat que han visitat el parc en el primer trimestre del
2013, així com en la participació tècnica de la Fundació Bit en
cicles formatius de la Universitat de les Illes Balears relatius a
l’emprenedoria tecnològica i fòrums d’ocupació. S’ha de
comentar que la Fundació Bit té subscrits convenis de cessió
d’espais sense finançació amb el Turistec i amb LADAT. 

Sabem que el Govern té un deute pendent en concepte de
subvencions als clústers, que s’aniran pagant segons
disponibilitat de tresoreria. A pesar dels suports constants del
Govern a aquestes entitats pensam que l’ideal seria que fossin
autosuficients amb les quotes dels seus socis i amb els retorns
dels projectes europeus als quals representen. Saben que encara
queda molt per arribar a aquest ideal. Per això si la Sra. Sansó
accepta algunes modificacions podríem donar suport a la seva
iniciativa.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bauzá. Supòs que vol fer ús de la paraula la
proposant. Idò Sra. Sansó té vostè cinc minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair el suport
del Grup MÉS, que és vera que ha dit que això és..., i realment
l’hem presentada així perquè és una estratègia de diversificació
econòmica. En aquests moments hem d’intentar cercar diferents
mecanismes per poder créixer d’una manera o una altra. Per tant
tots els sectors amb els quals es pugui fer feina s’ha d’intentar
fer-ne. 
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Pel que fa a la Sra. Rosa Maria Bauzá, no he entès ben bé
quina proposta o quina modificació em planteja, exacta. Si m’ho
pot dir o si vol que facem un recés de dos minuts...

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Sí, millor, millor. Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, no tenim cap problema, podem fer un recés de dos
minuts per consensuar un...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, per consensuar o per saber exactament la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Idò feim un recés d’un minut. Perfecte.

EL SR. PRESIDENT:

Han arribat vostès a un acord?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, sí Sr. President. Sí, hem arribat a un acord que ens
sembla bé perquè...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Sansó. Si no li sembla malament convendria
que llegeixi exactament el text perquè...

Perfecte.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Exactament com queda, sí. Però vull dir que s’ha arribat a un
acord perquè segons la Sra. Bauzá diu que hi ha un intenció que
el Govern vagi fent en la mesura de les possibilitats els dos
punts, tant el suport als clústers com la colAlaboració entre el
Parc Bit i els centres de recerca a la Universitat. Per tant ara
llegiré els dos punts tal com queden.

El primer punt quedaria: “El Parlament de les Illes Balears
donarà suport als clústers tecnològics que venen tecnologia de
la informació fora de les nostres illes i que actualment tenen
dificultats per exportar el producte a fora i per seguir investigant
en aquest tipus de tecnologia”, i aquí havíem d’afegir “en la
mesura de les seves possibilitats”, però ara veig que quedaria
millor, si li pareix, que el Parlament de les Illes Balears donarà
suport als clústers tecnològics..., en la mesura de les seves
possibilitats?, perquè darrere queda un poc estrany, no?

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Sí, millor, millor. Va bé.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Ara li passaré la proposta, de totes maneres. 

I el segon punt quedaria: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a mantenir la màxima
colAlaboració entre el Parc Bit i el Departament de recerca
tècnica de creació artística establert a la universitat,
conjuntament amb altres entitats públiques o privades”, i aquí
afegiríem “en la mesura de les seves possibilitats”.

Per tant quedaria aprovada...

EL SR. PRESIDENT:

Puc entendre que ara, per passar a la votació, aquesta
proposició no de llei RGE núm. 1438/13 queda aprovada per
unanimitat i per assentiment, evidentment?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, perfecte. Sí, correcte.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, perfecte.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2265/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la negociació
de les perspectives financeres (PPFF) 2014-2020 (Marc
financer plurianual) en la Unió Europea (UE) i en
particular les polítiques de cohesió.

Idò podem passar, si els sembla bé, a la defensa de la segona
proposició no de llei, RGE núm. 2265/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista i relativa a la negociació de les
perspectives financeres 2014-2020 amb la Unió Europea. 

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. Presentam una proposició no
de llei lligada al debat que s’ha obert sobre els futurs
pressuposts lligats al període de set anys 2014-2020. És la
segona, perquè de fet ja fa ara unes setmanes vam tenir
l’oportunitat de poder fer un debat ja en aquesta mateixa
comissió, lligat en aquest cas a la política agrària comuna d’una
manera molt específica, i avui el volíem dur també lligat a la
preocupació del que representen i les conseqüències que tindran
aquestes anomenades perspectives financeres que s’estan
definint per al proper septenni, i on -crec que la val la pena dir-
ho- és molt el que ens hi jugam. Ens hi jugam la grandària i
l’estructura del marc financer plurianual, les modalitats de
treball, açò és l’acord institucional que acabarà definint aquesta
estructura, i evidentment també i sobretot el finançament, açò
són els recursos propis.
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No fa falta dir que resoldre bé aquest escenari és
determinant per al futur del projecte europeu i també, i per tant,
per al conjunt de tots els ciutadans d’Europa. I tot i que aquest
debat obert no pot desconnectar-se per res del debat sobre la
política econòmica que ha d’impedir a la Unió Europea, que ha
d’imperar -perdó- a la Unió Europea, si el que volem de ver és
sortir d’aquesta crisi en què estam tots immersos.

I per açò mateix aquest escenari -i així ho hem repetit moltes
vegades des del Grup Socialista- ens sembla fonamental la
necessitat d’abandonar el fonamentalisme de l’austeritat, aplicar
plans de creixement i d’ocupació, i tot amb la finalitat
d’aconseguir els objectius de l’estratègia europea 2020. En
aquest sentit ens preocupa la tendència que està duent la Unió
Europea en matèria d’inversió. Des de l’any 1992 la inversió
pública ha anat caient, i aquesta tendència es va agreujant
encara molt més des de l’inici de la crisi. El 2009 hi havia un
2,8% del PIB en inversió pública, i el 2011 tot just un 2,3.
Mentrestant es va refredant l’economia i cada vegada es fa molt
més evident.

Per açò ens preocupa tant el fet que els pressuposts que
acabi aprovant la Unió Europea per als propers set anys tenguin
una resolució i una incidència directa en la direcció que
nosaltres volem plantejar avui, perquè si continuam amb la
tendència de retallar pressuposts i disminuir inversions les
conseqüències sobre la crisi poden ser terribles. Per açò apostam
clarament, insistesc, perquè els propers pressuposts de la Unió
Europea siguin una eina efectiva per coordinar i millorar els
esforços estatals i canalitzar des d’Europa inversions de futur
cap al capital humà, l’educació, la innovació i la recerca, però
també cap a les infraestructures, les noves tecnologies i un
suport clar i llampant a favor de les PIME. I perquè açò sigui
possible els estats, tots ja ho sabem, no ho poden fer tot sols,
necessitem d’una Europa i evidentment del conjunt i de la suma
de tots. Per açò mateix ni Europa ni Espanya ni les Balears no
es poden permetre perdre aquest debat, el debat dels pressuposts
europeus per als propers set anys.

I la cosa perilla molt més després del fracàs que es va
produir en el passat Consell Europeu extraordinari de dia 22 i 23
de novembre de l’any passat, on l’acord no va ser possible. Per
açò mateix avui hem cregut convenient des del Grup Socialista,
que el Parlament pugui traslladar una veu unànime al Govern de
l’Estat a l’hora de defensar alguns principis que per a les
Balears ens semblen fonamentals. Un acord parlamentari que
reforçaria el treball que el Govern autonòmic està
desenvolupant i per tant, li donaria més solidesa.

En aquest sentit idò proposam que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern de l’Estat espanyol a garantir i defensar
els següents objectius que, d’una manera resumida podríem dir
que són els següents: el primer, que el finançament de la política
de cohesió, el fons de desenvolupament rural i el finançament
de les polítiques marítimes i pesqueres han de contribuir de
manera concreta i mesurable en la consecució dels objectius de
l’estratègia 2020, per a un creixement intelAligent, sostenible,
integrador i ajudar a corregir els desequilibris macroeconòmics
de la Unió Europea.

El segon, demanam que no s’imposin les condicions
macroeconòmiques relacionades amb el compliment del pacte
d’estabilitat a la disposició i utilització d’aquests fons.

El tercer, demanam que la política de cohesió, açò són els
fons estructurals i els fons de cohesió, han d’estar disponibles
per a totes les regions i el que és més important, han de
mantenir almenys el mateix nivell inversor del septenni passat
2007-2013. Demanam a més a més, que el fons social europeu,
el 25% d’aquest fons social europeu vagi destinat a política de
cohesió per promoure l’ocupabilitat i la inversió social i que un
20% d’aquest finançament global vagi a la promoció de la
inclusió social i la lluita contra la pobresa. 

A més a més, també demanam que el Govern d’Espanya
negociï i defensi un tractament singular dins les polítiques de
cohesió per als territoris insulars i evidentment directament per
a les Illes Balears. 

Demanam finalment, que els criteris de repartiment del fons
de la política de cohesió, doni més importància a la desocupació
i que introdueixi altres factors per al repartiment del fons, tal
com l’escletxa tecnològica, la innovació, els índex
d’abandonament escolar, o la taxa de població immigrant dels
diferents estats i regions.

En definitiva, una proposta que entenem que hauria de ser
compartida per totes les forces polítiques d’aquest parlament.
Que som conscients que l’Estat espanyol i que el Govern de les
Illes Balears hi estan treballant, però ens sembla fonamental que
hi pugui haver també la veu unànime de totes les forces
polítiques, perquè d’aquesta manera dóna suport i força a qui en
aquests moments està negociant uns pressuposts que sabem que
seran prou difícils i que en absolut hi ha res encara a dia d’avui
que estigui tancat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara per part del Grup Parlamentari MÉS
Sr. Barceló té vostè la paraula, per deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. És evident que de cada vegada més,
les polítiques econòmiques europees condicionen totalment i
absolutament les polítiques dels estats i per descomptat de les
regions. I així ho acabam veient, tant amb els objectius de
dèficit com amb les polítiques d’austeritat, o en les polítiques de
baixada de la inversió. Acaben tenint efectes no només damunt
la macroeconomia, sinó també damunt la microeconomia. Per
tant, tant important és aquesta discussió per als pròxims
pressuposts, compartim per tant, en aquest sentit la preocupació
del Grup Socialista.
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És evident que nosaltres apostam per una sortida de la crisi
econòmica mitjançant injeccions d’inversions, polítiques socials
fortes i polítiques regionals de desenvolupament. Per tant, totes
aquestes qüestions s’haurien de veure reflectides i en el cas
específic de les Illes Balears, tal i com marca un dels punts, el
punt 8 i efectivament, tal i com es va parlar a la proposició no
de llei que es va discutir en aquesta Comissió d’Economia fa
dues setmanes en relació a la Política Agrària Comunitària, els
temes que afecten les Illes Balears, en concret el de la
insularitat. El tractament específic que mai no s’ha obtingut per
part de les Illes Balears, el Grup Socialista parla de Canàries,
Canàries vull recordar que sí tenen un règim insular reconegut.
Les Illes Balears el tenen reconegut per part de l’Estat, però no
té conseqüències pràctiques, com sabem el règim especial fiscal
de les Illes Balears està pendent encara de la negociació entre el
Govern espanyol i el Govern de les Illes Balears. I tampoc no la
tenim reconeguda a nivell europeu, entre altres coses perquè el
Govern espanyol mai no l’ha defensada.

Jo entenc que és molt lloable, a més altres governs així ho
han fet també, anar directament a BrusselAles, com ha fet el Sr.
Company, o el propi President, o com insistesc, també es va fer
la passada legislatura i anteriors. Però que consti molt
clarament, la insularitat és el Govern espanyol qui la negocia
directament amb BrusselAles. I mentre aquest nivell
d’intermediació, que nosaltres eliminaríem, ja ho dic ben clar,
que poguéssim anar directament a BrusselAles sense passar per
aquest nivell d’intermediació del nivell espanyol, però mentre
aquest nivell d’intermediació existeixi, estarem pendents,
efectivament, de què el Govern espanyol ens defensi, cosa que
no ha fet mai; té altres interessos, altres comunitats autònomes
molt més poblades, molt més interessants electoralment i que
aporten molt més, per tant, en aquest sentit polític.

Quant a la resta, compartim els objectius que la proposició
no de llei del Grup Socialista planteja, efectivament, aquesta
necessitat de l’aposta per fer front a la desocupació, per unes
polítiques de cohesió disponibles per a les regions. I que
aquestes polítiques de cohesió ens puguin ajudar a sortir de
l’actual crisi econòmica.

Per tant, davant tot això anunciam el nostre vot favorable.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Virtudes Marí, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Pons, no sé si és pel moment en què es va presentar, o per algun
motiu que se m’escapa, la seva proposició no de llei baix el
nostre punt de vista pateix un defecte inicial i és que no té en
compte el Consell Europeu de 7 i 8 de febrer del 2013, on es
van aprovar precisament els pressuposts 2014-2020; vostè parla
del fracàs, efectivament va ser així, no es varen poder posar
d’acord el 22 i 23 de novembre del 2012, però no fa cap tipus de
referència als acords adoptats al Consell Europeu de febrer, que
són un punt de partida, perquè efectivament són en aquest
moment en tràmit parlamentari, però que sí suposen una millora

substancial respecte a les previsions inicials que hi havia en
aquell Consell Europeu del mes de novembre.

Per això, nosaltres el primer que li demanaríem és la retirada
d’aquesta proposició i, si vostè vol, i tenint en compte que tots
estam d’acord que la política europea, com molt bé deia el Sr.
Barceló, condiciona de forma important la política econòmica
laboral, social i regional també de tots els estats i per tant, també
d’Espanya i de les Illes Balears, tenint en compte aquests
pressuposts aprovats i negociats pel Govern d’Espanya,
presentar una proposta conjunta molt més adequada a la realitat
actual.

L’exposició de motius bàsicament és idèntica a la que hi
havia fa 15 dies, quan parlàvem de la PAC, però les seves
proposicions n’hi ha algunes que li dic que no hi tenim cap
problema, però la mateixa redacció en si mateixa els fan una
part votable i una altra part que  no deixa de ser una declaració
de principis. Per exemple, el punt número 1, vostè ha llegit fins
al punt i seguit, que era “desequilibris macroeconòmics amb la
Unió Europea”, és una declaració de principis que no podem
sinó estar-hi d’acord; efectivament, el Govern d’Espanya, sense
que l’instem, però no hi sobra instar-lo, ha de treballar per al
millor finançament de la política de cohesió, el fons de
desenvolupament rural i el finançament de les polítiques
marítimes i pesqueres. Crec que no tenim cap dubte sobre
aquesta qüestió ningú i si vol que instem a això, doncs, si no la
retira, com li he demanat inicialment, evidentment no tendríem
cap inconvenient en votar-ho.

El segon punt, vostè demana, quan diu que no s’imposin les
condicions macroeconòmiques, és que es canviï el pacte
d’estabilitat, pacte d’estabilitat que, de fet, va signar un
president socialista a principis de l’any 2011, el Sr. Zapatero.
Em sembla molt agosarat que una qüestió, la qual evidentment
podem lluitar tots per intentar matisar, com fa el Govern
d’Espanya, per intentar que les exigències que hi ha sobre quins
són els percentatges d’endeutament possible, etcètera, negociar,
crec que això és el que s’està fent i el que s’ha de continuar fent
i una altra cosa és atacar un dels pilars bàsics del pacte
d’estabilitat que vàrem subscriure ja a principis del 2011 i on
una de les qüestions era precisament aquesta condicionalitat
macroeconòmica i l’aprovaren vostès. Per tant, em sembla com
a mínim sorprenent.

El tercer punt, que parla del manteniment de la política de
cohesió, crec que, sense entrar en les qüestions de percentatges
concrets, la proposta que es fa en els pressuposts de la Unió
Europea, precisament Espanya és un dels països que no surt mal
parat en aquesta qüestió, igual que no surt mal parat en la
política d’ocupació, om els principals beneficiaris, com no pot
ser d’altra manera, en ocupació juvenil, fons per a ocupació
juvenil, més del 40% del que es destinarà per a tot Europea.
Constatam un dels problemes més importants del nostre país.
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Pel que fa a l’objectiu de convergència i com condiciona
això, quines són les polítiques de cohesió, és que el redactat que
fa, realment el que vostè fa és canviar normes de la Unió
Europea; que això es pugui fer a través d’una PNL, què vol que
li digui? Jo crec que nosaltres podem plantejar principis
generals, però la sensació que jo he tengut quan he llegit la seva
PNL és que ha agafat, i perdoni, igual no és així i vostè se l’ha
treballada molt, ha agafat una d’aquestes PNL que envien els
partits polítics i llavors hi ha ficat qualque tros seu per allà
enmig. Segurament no és així, jo som molt mal pensada, no em
faci cas. Però com que crec que el positiu que sí que podem
salvar és deixar clar..., vostè ho posa en el punt 8, aquest
parlament, crec, i el Govern, si en una cosa fa una gran feina és,
precisament, en el reconeixement de la insularitat, perquè les
Illes Balears, on ens jugam el futur, és precisament amb aquest
reconeixement de la insularitat, crec que hem de continuar fent
feina en aquesta línia. I en aquesta comunitat autònoma aquest
és el tema prioritari i estic segura que continuarem anant tots a
una en aquesta qüestió. Com molt bé deia el Sr. Barceló, per
desgràcia per a Balears, no estam en les mateixes condicions
que Canàries, per tant, jo quasi llevaria Canàries d’aquí, perquè
no ens beneficia en res. A nosaltres el que ens interessa és que
el que mai no ens han reconegut de forma suficient a les Illes
Balears i en el que es fa una gran feina, amb el suport de tots,
crec que hi ha hagut sempre unanimitat en aquesta qüestió dins
aquesta legislatura, és, precisament, que es tengui en compte per
a Balears. Canàries té els seus problemes i jo crec que aquí no
els hauríem de mesclar, perquè hi sortiríem perdent quasi
sempre.

I el darrer punt, el número 9, que diu que hem d’adaptar els
criteris de repartiment del fons de política de cohesió a altres
criteris i factors com són l’escletxa econòmica, la innovació, els
índexs d’abandonament escolar, la taxa de població immigrant,
miri, jo crec que els objectius fixats per la Unió Europea 2020
són molt clars: ocupació, I+D, canvi climàtic i sostenibilitat;
educació i lluita contra la pobresa i exclusió social, i per tant,
això està perfectament reflectit dins els objectius de la Unió
Europea.

Ja per acabar, dir-li que qualsevol pressupost i més en les
condicions actuals, és perfectible, però el simple fet que
continuem sent perceptors nets en aquest pressupost 2014-2020
és una bona notícia per a Espanya. La dotació de la PAC, que ja
explicava la meva companya, la Sra. Pons, crec que és una bona
notícia per a Espanya. Qualsevol pressupost és millorable i
nosaltres dins el Parlament Europeu continuarem fent feina,
n’estic segura, totes les forces polítiques per millorar-ho, però
crec que si des del Parlament de les Illes Balears volem
contribuir a aquesta millora, el que hauríem de fer, més que una
PNL com la que vostè ens presenta, que en coses que són
principis generals hi podem estar d’acord, però després entra en
detalls que no s’entén molt bé per què ni a què anam, és, si
vostè vol, retirar aquesta proposició, asseure’ns i preparar una
proposició conjunta, o fins i tot una declaració que recollís el
sentir del Parlament de les Illes Balears envers el pressupost que
ha d’aprovar el Parlament europeu, i no fer referència a un
pressupost inexistent, com era el de novembre, sinó que
realment al pressupost de febrer que vostè no el té en compte
per a res.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Supòs que vol fer ús de la paraula Sr.
Pons? Té vostè cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot agrair el suport
del Grup MÉS i directament entrar a fer algunes valoracions de
la intervenció que ha fet la Sra. Marí.

La primera lligada a què sembla que està pràcticament tancat
i que per tant, les coses estan tan ben fetes que resulta que a
nivell europeu ja no hi ha massa cosa que debatre en aquesta
cambra. Home si fos així, jo em demanaria com és que el Sr.
Bauzá cada dos per tres se’n va a BrusselAles, si resulta que, com
ens vol fer veure la Sra. Marí, açò està ja tot tancat. Si fos així
no tendria cap sentit el fet que el Sr. Bauzá volgués vendre cada
viatge com un element fonamental en la seva estratègia política
de govern. Si el Sr. Bauzá va cap allà és perquè precisament el
Sr. Bauzá és més que conscient que totes aquestes qüestions
estan encara en aquests moments penjant d’un fil. I tant és així,
que des del Grup Socialista ens ha semblat que valia la pena que
hi poguessin haver acords unànimes en el Parlament que
permetessin donar suport a l’espai de negociació que en aquests
moments el Sr. Bauzá ens ven que està negociant a BrusselAles.

Per tant, no ens val aquest argument de dir que tot està
tancat i per tant demanam que es retiri, en absolut. Si el Govern
treballa en aquesta direcció i intenta tancar acords que facin
possible que hi hagi un bon finançament europeu lligat a les
Illes Balears, doncs no hi seria de més que el Parlament de les
Illes Balears debatés sobre aquesta qüestió i tingués la capacitat
de presentar una proposta conjunta.

Criticava la Sra. Marí aquesta proposta conjunta, on deia que
no estava massa treballada, i així ho posava de manifest. Home,
jo li diria: amb tot el que m’ha dit vostè, hauria estat tan bo de
fer presentar algunes esmenes, Sra. Marí, i per tant fer un poc de
feina, amb la finalitat d’haver avançat i d’haver pogut arribar a
un acord. Arribar aquí, començar a criticar aquesta proposició
no de llei, sense presentar cap document alternatiu, sense
presentar cap esmena i senzillament demanant que es retiri, em
sembla bastant poc fonamentat.

El Grup Socialista mantindrà evidentment aquesta
proposició no de llei, perquè, i en certa manera vostè ha vingut
a donar la raó, en molts dels espais que està plantejada vostès la
comparteixen i, per tant, si és així, ens sembla que més que mai
hauria de ser possible el fet de donar suport a les propostes que
nosaltres presentam en els diferents punts. 

Hi ha hagut algunes qüestions que vostè ha comentat i que
d’una manera molt breu hi faré alguna referència. El pacte
d’estabilitat mateix lligat al fet que la flexibilitat, els objectius
de dèficit són inqüestionables o no; doncs veiem com el Sr.
Rajoy és cert que aquí fa un cert discurs, però a BrusselAles
bàsicament l’esforç que fa el Sr. De Guindos és aconseguir un
major ventall de finançament, de flexibilització del dèficit. Per
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tant, la nostra proposta va exactament en aquest mateix sentit,
no hauria de ser un element pel qual vostè ens demanàs la
retirada, si resulta que el president del Partit Popular i el
president del Govern a BrusselAles, precisament quan hi va,
demana i fa aquest mateix plantejament.

Lligat als objectius de la PAC o no, no és avui l’objecte de
discussió, sí que li puc dir en qualsevol cas que demanarem al
Sr. Company, al conseller d’Agricultura, que comparegui en
aquesta cambra perquè doni explicacions i compte d’allò que ha
representat la negociació lligada a la PAC, no és objecte
d’aquesta proposta, insistesc, però sí ens sembla fonamental
perquè hi ha algunes qüestions que nosaltres no compartim.

I finalment, el plantejament que ha fet vostè lligat al tema
d’introduir alguns elements que s’haurien de tenir en compte
creim nosaltres i que vostès troben que no, com pugui ser la idea
dels criteris de l’escletxa tecnològica, de la innovació, dels
índexs d’abandonament escolar o de la taxa de població
immigrant a les diferents regions, moltes d’aquestes tenen una
incidència directa damunt la despesa de la nostra comunitat
autònoma, precisament per algunes d’aquestes singularitats.
Plantejar-les davant BrusselAles és el que entenem que el Sr.
Bauzá deu fer, criteris específics que determinen singularitats de
la nostra regió. I en aquest sentit també ens sembla que estaria
bé que el Parlament en açò pogués fer una reflexió i per tant,
també, una proposta d’acord que fos conjunta.

L’hem construïda d’una manera, insistesc, molt constructiva,
treballada per suposat que sí i amb una finalitat que el conjunt
de la ciutadania representada en aquest parlament, tingués
també a dir, tingués també una idea a expressar, que donés un
suport en certa manera a la feina que es fa des dels diferents
governs. Per açò presentam aquesta proposta, per açò la
continuarem mantenint viva i ens agradaria en qualsevol cas
poder comptar amb el suport del Partit Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Idò passam a la votació de la proposició RGE núm.
2265/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició RGE núm.
2265/13.

Abans de passar al següent punt m’agradaria, perquè quedàs
clara la PNL que hem aprovat amb RGE núm. 1438/13, s’ha
consensuat el text definitiu el qual pas a llegir perquè en quedi
constància:

“El Parlament de les Illes Balears -en primer lloc- insta el
Govern de les Illes Balears que, en la mesura de la seva
disponibilitat pressupostària, doni suport als clústers tecnològics
que venen tecnologia de la informació fora de les nostres illes
i que actualment tenen dificultats per exportar el producte a fora
i per continuar investigant en aquest tipus de tecnologia”.

El segon punt quedaria: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears, en la mesura de les seves
possibilitats, a mantenir la màxima colAlaboració entre el Parc
Bit i el departament de recerca tecnològica i de creació artística
establerts a la UIB conjuntament amb altres entitats públiques
o privades”

Aquests dos són els punts definitius de la Proposició no de
llei RGE núm. 1438/13 que ha quedat aprovada per assentiment.

3) Proposició no de llei RGE núm. 2266/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a execució immediata de
les inversions estatutàries.

Passam idò al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2266/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a l’execució immediata de les inversions estatutàries. Intervé
igualment l’Hble. Sr. Marc Pons, com vostè sap, per un temps
de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Ho faré amb una pinzellada
ràpida. Quant als antecedents, vull recordar l’Estatut
d’Autonomia del 2007, estableix a la seva disposició transitòria
novena la fixació d’un període de set anys on les inversions que
l’Estat haurà d’executar a les Balears aniran a compte de
reconèixer el dèficit inversor a la nostra comunitat autònoma. 

És un període de set anys, precisament el temps que s’atorga
al Govern de l’Estat i al Govern autonòmic per tal de poder
negociar un nou REB, un nou Règim Especial de Balears, i per
tant, en aquest període, insistesc, el fet que el Govern de l’Estat
executarà tota una sèrie d’inversions calculades i determinades
a més a més per acord entre el Govern de l’Estat i el Govern
autonòmic de 400 milions d’euros cada any durant aquests set
anys, 2.800 milions d’euros. 

Es va posar en marxa el 2009, va continuar el 2010, vull
recordar com funcionava, al primer hi havia els Pressuposts
Generals de l’Estat, on es fixava una inversió determinada i en
cas que els Pressuposts Generals de l’Estat no arribessin al límit
dels 400 milions d’euros immediatament després s’establien les
inversions estatutàries com una diferència entre els 400 milions
d’euros i els Pressuposts Generals de l’Estat que no arribaven a
aquesta quantitat.

Açò va permetre que en el 2009 es tanquessin inversions
estatutàries per valor de 196 milions d’euros amb 22 projectes
i que a l’any 2010 es tanquessin inversions estatutàries per valor
de 100 milions d’euros la qual cosa va fer que hi hagués 19
projectes més tancats. En total, 41 projectes.
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Val la pena incidir o recordar que ni en el 2011 ni en el 2012
ni en el 2013 el Govern de les Illes Balears ha presentat cap
tipus de projecte d’inversió davant l’Estat, tal com el mateix
govern ha reconegut, i és més, essent conscients que les
inversions en els Pressuposts Generals de l’Estat van caient
cada any des de l’arribada del president Rajoy, amb el que
suposa d’increment d’inversions estatutàries que haurien de
poder arribar per tal de fixar aquest sostre dels 400 milions
d’euros.

En total -i anam a la part que afecta aquesta proposició no de
llei-, 2009, 2010, 41 projectes acordats entre l’Estat i el Govern
de les Illes Balears on des de Madrid es van ingressar aquests
diners a la comunitat autònoma de les Illes Balears i de fet açò
és el que es va trobar realment el president Bauzá, quan va
arribar al Govern. Dels 41 projectes signats, ingressats aquests
recursos, 23 projectes es van executar a la passada legislatura i
van quedar 18 projectes que, firmats ja en el darrer temps del
govern Antich, va fer que hi hagués un període fins a finals del
2013, la majoria, podríem concretar després en cadascun d’ells,
hi hagués un període fins a finals del 2013 perquè el Govern
autonòmic anàs executant aquests projectes.

Què ha succeït? Doncs bé, primer de tot el president Bauzá
va ordenar paralitzar tots els projectes, malgrat disposar dels
recursos, açò són 50 milions d’euros ingressats i que de fet estan
reconeguts al mateix compte general que el mateix govern
Bauzá va aprovar, i  segona qüestió, ho record, no va solAlicitar
cap projecte davant Madrid a l’empara de les inversions
estatutàries corresponents als anys següents 2011, 2012 i 2013,
i que en aquests moments ja estan quantificats en una quantitat
de 800 milions d’euros que hem deixat perdre precisament per
no presentar ni tant sols pressuposts.

Deia que, efectivament, els projectes que no es van executar,
però que sí van ser reconeguts per un valor de 50 milions
d’euros al compte general que el Govern Bauzá va aprovar l’any
2012, una liquidació que explica -i basta fer-hi una ullada- l’any
en què es van generar els diners, les modificacions que es van
produir, els recursos disponibles i pendents de pagaments
corresponents a cadascuna de les partides on es van generar els
diners. Per tant, aquests diners hi eren. El que passa és que el
Govern va decidir remetre’ls a altres finalitats. 

Els recordaré en qualsevol cas quins són aquests projectes.
Quant al que fa referència als projectes lligats al 2009 trobarem
a l’illa de Mallorca: la rehabilitació de Can Weyler i el centre
d’Antoni Catany, el projecte de la Platja de Palma; trobarem
també, ja dins el 2010, la rehabilitació de la Serra Tramuntana,
la finca de Raixa, el Castell de Santueri, el Monestir de Bellpuig
i la recuperació de valors paisatgístics en zones turístiques,
quant a l’illa de Mallorca.

A Menorca trobam els projectes de fibra òptica i de Centre
BIT Menorca. I en el cas d’Eivissa trobam l’escola internacional
d’idiomes de Sa Coma, el parc de Ses Feixes i la platja de
Talamanca, el centre de formació de Can Marines, els senders
turístics de Ses Salines, l’equipament a la Plaça de S’oli. I en el
cas de Formentera, la meitat del projecte de la Plaça d’Europa.

Totes elles, insistesc, a la liquidació del 2011 aprovades pel
Govern Bauzá amb partida dins el compte general, me’n vaig
per exemple si volen vostès a l’escola internacional d’idiomes
de Sa Coma, partida G/126F01/76100/30, per posar-los un
exemple a la secció 31, serveis comuns, on hi havia aquí devora
una quantitat de 9 milions d’euros per permetre les inversions
de tot aquest paquet que s’ha reconegut, insistesc, a la
liquidació.

I el que nosaltres venim a demanar o la proposta que fa el
Grup Socialista en aquest cas és demanar al Govern de les Illes
Balears que executi de manera immediata aquests projectes que
estan inclosos dins les inversions estatutàries del 2009 i 2010 i
que es troben en aquests moments paralitzats, aquesta és la
primera petició.

La segona és demanar també al Govern que, conscients que
durant un any i mig el temps ha passat i per tant, poder executar
aquests projectes en el que queda de termini és molt poc, el que
feim és demanar també o proposar al Govern que negociï davant
Madrid una pròrroga dels convenis signats, tot això va
acompanyat de convenis, com vostès es poden imaginar, per tal
d’agafar o poder obtenir un major termini a l’hora d’executar els
convenis que permeti que garanteixin l’execució de tots
aquestes obres.

Aquesta és la proposta que duim a aquesta comissió
plantejada ja fa un cert temps i en l’únic que insistim o l’únic
que volem és, en certa manera, cercar espais que garanteixin
plans d’estímul econòmic, inversió pública que permeti generar
també llocs de feina a la vegada que representi la capacitat
d’aportar musculatura econòmica a la nostra economia. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara per part del Grup Parlamentari MÉS
i en torn de fixació de posicions té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Barceló, per deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament l’Estatut d’Autonomia,
davant el dèficit d’inversions estatals, les Illes Balears havien
estat històricament per davall de la mitjana -i continuam, per
cert, molt per davall de la mitjana, enguany, el 2013, hem estat
la darrera comunitat autònoma per cert-, davant això, com deia,
va preveure un règim especial per a les Illes Balears, es donava
un termini de set anys que acaba, per cert, l’any que ve per
negociar entre el Govern de les Illes Balears i el Govern
espanyol aquest règim especial i mentrestant es compensava
amb inversions estatutàries.
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Ara, a dia d’avui i des de fa dos anys, no tenim ni una cosa
ni l’altra, ni règim especial ni inversions estatutàries, i el
Govern de les Illes Balears no avança en el règim especial i es
conforma amb no rebre res, zero, de les inversions estatutàries.

Durant la passada legislatura, aquestes inversions
estatutàries varen permetre començar, i acabar en alguns casos,
tota una sèrie de projectes que, d’acord amb l’Estatut
d’Autonomia, havien d’anar precisament a inversions
productives molt interessants per a les Illes Balears com era
innovació, com era turisme, com era medi ambient, com eren
infraestructures.

El Govern de les Illes Balears no només no ha aconseguit
que el Govern espanyol, que va decidir unilateralment incomplir
una llei orgànica com és l’Estatut d’Autonomia, no ha
aconseguit ni un sol compromís, no s’ha aconseguit saber si
realment recuperarem aquestes inversions i si d’aquí a una sèrie
d’anys arribaran aquests doblers que no han arribat, mentrestant
per cert s’ha de dir que el Govern espanyol sí que ha continuat
fent inversions en altres comunitats autònomes en temes
d’infraestructures per exemple, inversions mil milionàries, sense
anar més lluny a Galícia en temes de transport ferroviari. Per
cert, el conveni ferroviari famós, una part del seu finançament
venia precisament per inversions estatutàries, i ara tenim les
obres que el Govern de les Illes Balears, en contra del que
demanen tots els ajuntaments de la zona del Llevant de
Mallorca, ha decidit renunciar definitivament a aquestes
inversions. Renúncies definitives, això és el que hi ha per part
del Govern de les Illes Balears.

Per tant, hem vengut denunciant tota aquesta legislatura tant
el 2011, tant amb l’anterior govern socialista, que va aturar els
pagaments, no així, no va aturar les inversions, però sí els
pagaments, com amb el Govern Rajoy amb els dos pressuposts,
que ha decidit renunciar totalment a les inversions estatutàries,
directament ja no figuren als Pressuposts Generals de l’Estat. I
tampoc no es compensa via Pressuposts Generals de l’Estat
perquè, com sabem, enguany la xifra és de 77 milions d’euros,
77 milions d’euros és la xifra més baixa històrica del Pressupost
General de l’Estat en inversions a les Illes Balears i som a la cua
també en inversió per càpita. Aquesta és la realitat del Govern
del Sr. Rajoy que el Govern del Sr. Bauzá i, fins avui matí, del
Sr. Aguiló, han estat consentint.

No s’ha treballat la negociació amb l’Estat, no s’han
presentat ni tan sols els projectes. Consideram que el Govern de
les Illes Balears havia d’haver presentat els projectes i fins i tot
haver-se plantejat, per què no, un plet davant la justícia per al
compliment d’aquestes inversions estatutàries, insistesc,
compliment d’una llei orgànica, que per tant obliga tant les Illes
Balears com l’Estat.

Davant totes aquestes qüestions, per tant, donarem suport als
dos punts de la proposició no de llei del Grup Socialista. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui duim a debat una qüestió
que ja és molt reiterada, el tema de les inversions estatutàries,
molt reiterada perquè s’han fet..., i sobretot el Sr. Marc Pons ha
fet preguntes al Ple, ha demanat compareixences per explicar
aquesta qüestió, ha fet proposicions no de llei, som davant el
que podríem dir una obsessió del Sr. Marc Pons, que són
aquestes inversions estatutàries, una obsessió, per cert,
sobrevinguda, sobtada, és a dir, a l’anterior legislatura aquesta
obsessió no existia, existeix només ara. No existia quan -i
diferesc del que deia el Sr. Pons- les inversions estatutàries
havien de venir el 2008, o sigui en teoria el 2008 havien de
venir 400 milions d’euros i en varen arribar 3 i ningú, ni MÉS,
ni menys, ni PSOE, ni PSM no van dir res, van arribar 3 milions
i n’havien d’arribar 400. El 2009 havien d’arribar també 400
milions d’euros i va arribar, el que va arribar, va arribar a
Mallorca, el Sr. Marc Pons, que era president de Menorca no va
reivindicar res per a Menorca. I el 2010 i 2011 als pressupostos
del Consell Insular de Menorca precisament hi ha inversions
estatutàries per valor de 8 milions el 2010 i 11 milions de 2011,
els quals tampoc no van arribar, i el Sr. Marc Pons tampoc no
deia res.

Dic, per tant, dic açò perquè aquesta obsessió, aquest interès
és molt sobtat, i quan ell governava, quan ell tenia
responsabilitats aquesta obsessió no existia.

També m’agradaria, ja que tenc l’oportunitat, demanar-li, Sr.
Pons, ens va dir del Parc Bit, però no ha dit S’Enclusa, a veure
què passa, perquè als pressupostos del consell insular sortia que
el 2010 havien d’arribar 2,5 milions per a S’Enclusa i 4,5
milions el 2011 per a S’Enclusa, del Parc Bit no diu res, al
pressupost del consell insular. Què passa amb S’Enclusa i què
passa amb el Parc Bit? Perquè el Parc Bit, curiosament, tampoc
no hi era, no hi era als pressuposts almenys.

Per tant, som davant una situació, i ho repetiré moltes
vegades, molt complicada econòmicament, per tant, el 2011 el
govern socialista a Madrid ja no va enviar ni un duro, ja no va
enviar cap euro en inversions estatutàries, 2011. El 2012 ja no
estaven ni pressupostades i el 2013 tampoc. Però no és perquè
no es vulgui invertir a Balears, no és perquè no es vulgui
complir el que es marca a l’Estatut d’Autonomia, és perquè
aquests moments són complicadíssim econòmicament i
determinades qüestions han quedat aparcades, i aquestes en
concret han quedat aparcades.

No obstant açò, sí que ens interessa que tots aquells que
estiguin conveniats, tots aquells projectes que estiguin
conveniats poder-los dur a terme. 

Evidentment, el punt 1 no el podríem aprovar, perquè de
manera immediata, evidentment, no es poden executar perquè
no tenim la disponibilitat econòmica, però sí fer totes les
gestions oportunes per presentar les pròrrogues i per intentar
salvar el màxim de projectes possibles.

Per tant, des del nostre punt de vista, votaríem a favor del
número 2 i votaríem en contra del número 1.
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En qualsevol cas, el que sempre hem dit, els projectes
aquests que com molt bé diu el Sr. Pons són de 2009 i 2010,
quan governava el pacte, i no es va fer quan governava el pacte,
és perquè aquells doblers que sí que van arribar de Madrid es
van gastar en altres qüestions, es van gastar en despesa
ordinària.

Aquells doblers que eren finalistes, aquells doblers que
havien d’anar destinats a aquells projectes en concret el Govern
d’Antich, i el Sr. Pons no va dir res, el grup MÉS tampoc no va
dir res, els va gastar en despesa ordinària. És a dir, a qui
realment haurien de reclamar és a aquell govern que va desviar
aquelles partides a despesa ordinària.

I faré una reflexió al Sr. Pons, quan ell ens ralla que a la
liquidació sortien els doblers, és que als pressupostos seus
també sortia una partida d’ingressos de 8 milions el 2010 i 11
milions de 2011, d’inversions estatutàries; sortien també els
projectes on anaven destinats, al paper li podem fer dir el que
vulguem, eh?, però la realitat és que aquests doblers no van
arribar a Menorca, aquests doblers no es van gastar i que els
projectes no hi són. I açò és el que va passar a Menorca, a
Mallorca i a Eivissa i tots aquests projectes d’inversions
estatutàries, que ara estan conveniats, que sí que hi ha el
conveni, però que no s’han pogut fer realitat és perquè aquells
doblers, que sí que hi eren, es van destinar a altres coses.

I açò ho diu la Sindicatura de Comptes, la Sindicatura de
Comptes a l’any 2010, l’informe del 2010 diu clarament que
més de 500 milions d’euros de despesa no es van poder
finançar, no es van poder pagar i, com que no es van poder
pagar, el que feia el Govern era desviar partides, que eren en
aquest cas finalistes, per poder pagar el més ordinari, el més
urgent que eren les nòmines i pagar els bancs. Vostès van
desviar els doblers, que anaven destinats a inversions
estatutàries, a inversions productives, els van destinar a pagar
nòmines i a pagar els bancs. I ara en tenim les conseqüències,
però aquest govern farà tot el possible per revertir la situació i
per salvar els màxims projectes possibles i per açò votarem el
punt número 2.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Supòs que vol fer ús de la paraula, té
vostè cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Home, he de reconèixer que
han fet una passa, han fet una passa avui, el Partit Popular està
disposat a demanar al Govern que es posi les piles i que per tant,
cerqui la manera d’ajornar els terminis d’execució de les obres.
Està bé, està bé, és una passa, crec que ho hem de valorar d’una
manera positiva, per tant, valoram el fet que el Partit Popular
doni suport al segon punt.

Però adoni’s vostè que demanam al Govern, és a dir, el
Govern demanarà un major termini per executar aquestes obres,
saben per què? Perquè tenen els doblers. El Govern demanarà
un major termini, renegociarà els convenis, demanarà un major
termini per fer aquestes obres precisament perquè els doblers hi
són. 

En aquest sentit jo crec que n’hauríem de ser conscients, els
doblers es van ingressar. En el compte general de 2011 estan
tots recollits i, li insistesc, tenc aquí devora partida per partida
on es troben cada un d’aquests projectes. I el Sr. Camps després
ens diu, no, escolti, i vostè què va fer, vostè mateix explicava
projectes, no?, el ParcBit, la fibra òptica, s’Enclusa, com és que
un sí i l’altre no? També li ho explicaré: el cas del ParcBit és un
projecte que executava directament el Govern de les Illes
Balears, directament, en el cas de s’Enclusa l’executava el
Consell de Menorca.

Com executava el projecte el Consell de Menorca? Contra
certificació, a mesura que va executant el Govern paga aquests
ingressos. Què es va trobar el Consell de Menorca amb el canvi
de Govern? Un procediment de redacció de projecte,
plantejament, per tant, encarrilat, amb alguns acords presos per
unanimitat amb vostès mateixos, se’n recordarà vostè, estudi
econòmic-financer que justifiqués aquestes obres, tot açò ho va
fer l’equip de Govern la legislatura passada. Per tant, el nou
equip de Govern del Consell de Menorca havia de treure a
licitació i executar totes aquestes obres. I es van aturar, durant
un any i mig no han fer res.

I ara ha sortit, efectivament, el Sr. Tadeo i diu que sí
demanarà més temps per executar aquestes obres perquè,
efectivament, el temps se li tira a sobre. I un es demana, escolti,
i durant un any i mig com és que no has fet les feines? Per què
ara li demanam al Sr. Bauzá que negociï amb Madrid més temps
per executar aquestes obres si durant un any i mig de Govern
resulta que ell no les ha executades? Quan ho hagués pogut fer,
eh, hagués pogut tirar endavant aquests projectes. Bé, ara
demanarem un major termini, d’acord, demanarem un major
termini. El Sr.  Camps diu: no hi els doblers. Els doblers d’aquí
un anys, d’acord?, hi seran com hi són ara o no hi seran perquè
ja han arribat.

Per tant, en aquest sentit nosaltres feim un plantejament molt
clar, efectivament, demanam al Govern una major prorroga, ens
sembla fonamental això, i demanem al Govern dins aquesta
major prorroga que executi els projectes, però que no els retardi,
perquè si aquesta prorroga ha de servir per estar dos anys més
sense fer cap tipus d’obra i sense invertir aquests 50 milions
d’euros, que segur que el Govern de la comunitat autònoma té,
llavors ens equivocarem.

Per tant, nosaltres, en qualsevol cas, i amb el to més
constructiu, tot i aquesta dèria del Sr. Camps per pensar en la
feina que un servidor va fer la legislatura passada en el Consell
de Menorca, aplaudim que demanem al Govern de les Illes
Balears el fet que, per primera vegada toqui la porta i demani
una cosa a Madrid: eh!, volem més temps per executar les
obres; per primera vegada demanar una cosa, açò fins ara no ho
havíem aconseguit. D’acord, feim cosa.
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Per tant, després, i permeti’m aquesta broma, supòs, Sr.
Camps, i després evidentment farem el seguiment per demanar
que no es retardi en el temps, no sigui cosa que d’aquí un any i
mig haguem de tornar demanar que torni solAlicitar una segona
prorroga perquè açò, en definitiva, el que demostraria és
precisament una falta i una capacitat de gestionar els projectes
que en aquests moments estan pendents d’executar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Puc entendre, idò, que el punt número 2 de la
Proposició 2266/13 queda aprovat per assentiment?

Idò passaríem només a la votació del punt número 1. Doncs
passam a la votació el punt número 1, el número 2 ha estat
aprovat per assentiment, de la Proposició no de llei RGE núm.
2266/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjat el punt 1 de la Proposició
2266/13, i el número 2 ha quedat aprovat per assentiment.

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