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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President. Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en el
debat i votació de les següents proposicions no de llei: RGE
núm. 813/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa al gran pacte
social per a un nou model econòmic; 1339/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa al suport a les empreses del
sector de les energies renovables, i 1340/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nou règim especial per a les
Illes Balears.

1) Proposició no de llei RGE núm. 813/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa al gran pacte social
per a un nou model econòmic.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei, RGE
núm. 813/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa
al gran pacte social per a un nou model econòmic, intervé
l’Hble. Diputat Sr. Mas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Bé, hem de començar comentant la bona
notícia aquesta setmana de la baixada de l’atur. Crec que tots els
ciutadans de les Illes Balears ens hem de felicitar, hem d’estar
ben contents i orgullosos que passi això, tenim una ciutadania
activa, dinàmica, emprenedora i li hem de donar l’enhorabona
a la ciutadania i, per la part que correspon, també al Govern.

Ara que sembla que començam a sortir-ne, s’apunta la
sortida o que ja hem tocat fons, ara és el moment de plantejar-
nos com en sortim, cap on anam, quina direcció tendrem, quina
planificació tendrem, perquè és obvi que no podem cometre els
errors que hem comès i que ens han duit a aquesta enorme crisi
econòmica que hem tengut.

És per això que és especialment adient aquesta reflexió o
proposta que presentam avui. Faré un anàlisi primer del tema,
anàlisi conjuntural i estructural, després passarem a analitzar la
proposta i l’objectiu. 

L’anàlisi. Agafam el 2013, un atur del 47%, just això ens ha
de dur a reflexionar, ens ha de dur a asseure’ns tots, això és
inacceptable. Vull dir, tenir un 47% que tothom... no pot ser que
tenguem la meitat dels joves aturats. Dos, hem tengut un atur
durant el 2013 de més del 20%, però això en els darrers vint
anys ha passat fins a quatre vegades, fins a quatre vegades amb
distints governs polítics, de distints colors polítics, però quatre
vegades i això que nosaltres estam acostumats que nosaltres des
que... jo record que quan estava a la Facultat de Dret, i record
Felipe González que anunciava crearem dos milions de feina, ha
estat una autèntica obsessió, una constant en l’economia
espanyola, la lluita contra l’atur, però això és absolutament

singular d’Espanya i de Balears també. Només el 2009 Letònia
va passar del 20%, en els darrers anys també Grècia, però això
és estratosfèric. França, fa un mes, es va aixecar amb un 11,3%
d’atur, i hi va haver un terratrèmol. Aquí passam del 20% de
forma constant a Balears, ja dic, els darrers vint anys i no ens
anam més enrera, quatre anys hem estat per sobre del 20%, i
sembla una cosa com a estructural, endogàmica de la nostra
economia. 

El 2013 hem tengut una temporada turística excepcional,
quasi 13 milions de turistes. Tot i així, només hem passat d’un
24,3 d’atur a un 22,9. La ministra, la Sra. Báñez, diu que els
hotelers han de crear més ocupació. Entenc el seu desconcert.

A mi no m’interessa tant la foto de l’any passat com la foto
dels darrers trenta anys. Hem tengut una enorme expansió
econòmica, el 85 teníem 5 milions de turistes; el 93, 6,8; i 13
milions el 2013. Per tant, hem tengut una pujada espectacular,
una ratlla d’aquestes, una gràfica d’aquestes que estaria bé que
al Parlament poguéssim usar també power point per explicar
aquestes coses, seria molt útil ateses les noves realitats virtuals
i digitals estaria molt bé, per poder explicar aquestes coses, una
imatge ajuda molt.

Però, què ha passat amb la nostra renda per càpita? La nostra
renda per càpita el 86 nosaltres érem la primera comunitat
autònoma en renda per càpita, el 86. El 95 érem ja la quarta. I
el 2012 la setena, per darrera de Navarra, País Basc, Madrid,
Catalunya, Aragó i La Rioja. Jo no em fix ara qui ha governat
i qui ha deixat de governar, parl de la nostra economia, de la
foto dels darrers trenta anys i veim que, per una banda, pugen
els turistes, que hem tengut un bum turístic espectacular, però
a la vegada el nostre PIB baixa i d’altres vegades puja.

Hi ha una dada que ahir vespre em va sorprendre moltíssim
de l’INE, sabeu els ocupats que té Balears en els sectors d’alta
o mitjana/alta tecnologia segons l’INE? Això reflecteix,
evidentment, una economia qualificada en valors afegits
importants i tal, idò, Balears està darrera Navarra, País Basc,
això el 2012, Navarra, País Basc, Madrid, Catalunya, Aragó,
Cantàbria, Castella-Lleó, la Rioja, Astúries, Galícia, València,
Castella-La Manxa, Andalusia, Múrcia, Extremadura, només
darrera tenim Canàries. Sabeu què significa això?, sabeu què
significa? 

I tot i això, del 95 al 2012 l’ocupació ha augmentat un 80%
i quasi hem triplicat l’atur. La remuneració mitjana salarial,
segons l’informe del Consell Econòmic i Social, el 86 érem a la
mitjana, cosa que també sorprèn si érem la primera comunitat
autònoma per càpita que fóssim a la mitjana només, però és que
el 2011 érem la cinquena per darrera, estàvem per sota de la
mitjana.
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La conclusió és que tot i que hem tengut un gran creixement
econòmic anam així, a la vegada el PIB baixa. En termes
relatius, som més pobres i més desiguals. 

Quina és la proposta que feim? La proposta que feim és una
proposta que ens pugui assegurar o estudiar un present i un futur
més pròsper per a tothom, que els nostres fills no hagin
necessàriament d’emigrar fora, que quan siguin enginyers no
s’hagin d’anar a Alemanya, si se n'hi volen anar que se n'hi
vagin, però no forçosament. 

I quines són les línies d’actuació que proposam? Entenem
que són dues: turisme i una decidida política industrial. El
turisme és una benedicció en aquestes illes, sempre ho hem dit,
no a totes les illes... a vegades es pensa que pel fet de muntar un
hotel ja vénen els turistes tot sols, no és cert, i basta mirar
Sardenya i Còrsega en les mateixes latituds i no tenen aquesta
activitat econòmica que nosaltres hem tengut amb el turisme,
però és necessari una autèntica millora, és necessari un turisme
més especialitat, un turisme amb més valor afegit, un turisme
lobby del medi ambient de Balears. 

Per tant, una aposta pel turisme i l’altra és l’industrial. Tot
sou conscients que ara a Europa hi ha un debat sobre la
reindustrialització d’Europa, tothom parla de reindustrialitzar.
Fins ara es parlava de deslocalització i que tot ho havien de fer
els xinesos, els indis i tal. Ara no, ara s’adonen que les
economies que tenen una potent base industrial han aguantat
l’embat de la crisi molt millor que les economies, com la nostra,
amb una hipertròfia de la construcció i amb un turisme de
masses. I això també a Espanya es veu, si miren les comunitats
autònomes industrialitzades han aguantat molt millor el cop que
les altres comunitats autònomes. 

Entenem, per tant, que hi ha d’haver una política industrial,
ja sabem també... jo tampoc no vull entrar en temes purament
demagògics, això és molt difícil, quan hi ha un monocultiu, com
tenim aquí, és difícil atreure inversió cap a altres sectors
econòmics quan el lucre és molt més gran en aquell monocultiu,
això passa en totes les... i molt més a una illa quan hi ha un
monocultiu tan accentuat, vull dir, podem analitzar regions i
països que tenen aquest problema. 

Però això no vol dir que haguem d’abandonar aquest
objectiu, al contrari, hi ha d’haver una aposta decidida industrial
i al nostre entendre l’aposta ha de ser, en primer lloc, per a la
societat del coneixement, societat 2.0. Recordau quan us he dit
que som la penúltima comunitat autònoma en ocupació en
sectors d’alta qualificació?, idò, hi ha d’haver aquesta aposta
perquè, a més, és un valor afegit, és una indústria de futur, és
una indústria que no té el cost de la insularitat i és una indústria
que es pot aprofitar de la situació geoestratosfèrica de Balears
que permet que sigui molt més atractiu que altres latituds
nòrdiques.

El clúster d’empreses de venda on line del producte turístic,
que ja existeixen, actualment hi ha hotels que venen directament
el 30% de les vendes on line és molt interessant i s’han
d’aprofitar aquestes sinèrgies. Juntament amb aquests sectors
també consideram estratègics l’audiovisual, un sector incipient
i amb molta projecció; el constructor, tot allò que sigui
rehabilitació, restauració, eficiència energètica, moble; i
l’agroalimentari que ja vaig tenir l’oportunitat de comentar-lo

l’altre dia en el Parlament amb el conseller d’Agricultura.
Tenim un mercat de 13 milions de visitants.

La nostra proposta, per tant, és... la modificaria en el sentit
de proposar que es creï una ponència de treball en el si de la
Comissió d’Economia perquè entenem que més que crear una
nova comissió, el pertinent, ja que tenim aquesta comissió, és
aprofitar aquesta comissió i que faci feina en aquest sentit els
pròxims sis mesos. Per tant, proposaríem que es creàs un grup
de treball, una ponència de treball en si d’aquesta comissió
d’Economia que avaluàs i consideràs l’actual model econòmic
amb audiència a sectors econòmics, socials, acadèmics, però
sobretot innovadors i joves. Aquí ens interessa que venguin
les... (...) bé, estic segur que el tendrem, eh?, l’assentiment,
elaboració de conclusions i propostes d’actuacions.

A mi m’interessaria que desfilassin per aquí, poden venir la
CAEB, la PIMEM, els sindicats, però m’interessa gent
innovadora, gent que fa feina en aquest camp, gent que ens pot
dir cap on van les noves coses, cap on van les noves tecnologies.
Seria molt interessant i molt enriquidor per a tots nosaltres.

Crec que tenim una oportunitat per repensar el model
econòmic. Tenc la sensació que tots els sectors van per lliure,
que no acaba d’haver-hi una planificació global, no hi ha un
projecte de futur, perdonau, però ho he d’expressar així. Tenc la
sensació que el Govern, davant aquesta crisi econòmica que hi
ha, intenta anar molt aviat amb la bicicleta i rodar la bicicleta i
fer tot el que pugui...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Mas, el temps ja se li ha esgotat.

EL SR. MAS I COLOM:

Acab, idò. M’agradaria, per tant, que aprofitàssim aquesta
crisi com una gran oportunitat per repensar el model econòmic
que ens asseguri un present i un futur pròsper, no ens interessa
la foto -i acab, Sr. President-, no volem protagonisme, no volem
partidisme, el que ens interessa és que s’aprovi aquesta
proposta, que tothom s’impliqui de ben de ver amb honestedat
i generositat. Voldríem impulsar, en la mesura del possible i
amb tota humilitat, una altra forma de fer política. He acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Mas. Ara, per fixar posicions,
per part del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Marc Pons, té
vostè la paraula per deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Mas, compartim totalment
aquest objectiu que avui vostè planteja amb aquesta proposició
no de llei lligada a la importància de fixar espais reals de debat
i d’acord que permetin fer camí de manera conjunta en temes
que hauríem de considerar, evidentment, com d’Estat i que, per
tant, haurien d’estar per sobre d’algunes disputes partidistes.
Aquesta reflexió és totalment compartida, ens hi sumam
directament, sigui en comissió, sigui en un espai paralAlel a la
Comissió d’Economia, dins la mateixa comissió d’Economia,
la compartim en qualsevol cas, i per tant tendrà el nostre suport.
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És cert que en el si de la proposició no de llei no estava
excessivament treballada quant al que representa, els objectius
que vostès realment es marcaven, els ha desgranats ara en la
seva intervenció. En qualsevol cas -insistesc- per part del Partit
Socialista, del Grup Socialista, hi haurà suport a aquesta
iniciativa que presenta el Grup MÉS. 

Que tengui el nostre suport no és garantia, en qualsevol cas,
que aquesta iniciativa surti, és més, al llarg d’aquesta legislatura
hem tengut l’oportunitat de plantejar prou espais de debat que
malauradament fins a dia d’avui, pràcticament, cap d’ells no
s’ha pogut aconseguir.

Aquest govern no s’ha caracteritzat en cap moment per
aquesta voluntat de diàleg ni amb la ciutadania ni amb la resta
de forces polítiques que no es troben donant suport al Govern,
els posaré alguns exemples: hem proposat, i vàrem proposar, en
aquesta mateixa comissió -avui la tornam a dur- la creació d’un
espai per definir el Règim Especial per a Balears, que no ha
tengut el suport del Partit Popular; hem proposat en aquesta
mateixa casa la creació d’una comissió específica per avançar
en matèria de finançament autonòmic, i malauradament -de
totes les forces polítiques, eh?-, i malauradament no hi hagut
voluntat de crear-la i d’avançar de manera conjunta; hem
demanat moltíssimes vegades al Govern de la comunitat
autònoma que elabori projectes i que puguem fer de manera
conjunta un pla d’inversions lligat a les inversions estatutàries,
i malauradament no hi hagut voluntat per part del Partit Popular;
fa poc temps portaven aquí la importància d’un pla, d’un pacte
conjunt a favor de la petita i mitjana empresa, que tampoc no
tenia suport; demanàvem al president anar junts a Madrid per
aturar les prospeccions petrolíferes, i no hi ha hagut voluntat; i
en matèria d’energies renovables també n’hem posat, i
malauradament, fins ara, esper que vostè tal vegada pugui tenir
més èxit, fins ara no hi hagut resposta. 

Fixi’s bé, Règim Especial per a Balears, inversions
productives, finançament autonòmic, són qüestions que tenen un
lligam directe amb l’economia, és cert que no d’una manera
global, però sí amb l’economia, i malauradament cap d’elles no
ha tengut la predisposició per part del partit que dóna suport, la
predisposició a treballar, a definir un full de ruta, a acordar
línies estratègiques que puguin tirar endavant.

El Govern Bauzá segur que serà recordat per moltes coses,
però una d’elles és que ha estat un govern de decret llei, perquè
majoritàriament tot el que ha posat damunt la taula ha estat,
fugint d’aquesta idea del debat i del treball parlamentari, la
imposició a través del decret llei, i abusar del decret llei
representa aquesta idea de la imposició i de poc diàleg. 

S’han equivocat? Jo crec que sí. Se n’han adonat? És
possible. Al llarg d’aquests dos darrers mesos hem tengut
oportunitat de comentar-ho, hem vist en alguns casos com ara
amb la Llei del joc, amb la de mines, amb la del comerç, hi ha
hagut una certa voluntat. Jo no tenc massa clar que surti d’un
convenciment real de voler treballar de manera conjunta, però
sí que hem vist algun canvi d’actitud amb relació a aquesta
prepotència que al llarg d’aquests anys hem vist en aquesta
legislatura i en aquesta casa.

En qualsevol cas -insistim- creim fonamental el fet de
plantejar propostes i iniciatives que vagin en la via de tenir, de
delimitar qüestions d’Estat per fer camí de manera conjunta. La
legislatura passada en vàrem veure algun, el Pacte per la
competitivitat amb tots els agents econòmics i agents socials va
representar dos anys llargs de molta feina, de moltíssimes
reunions i de documents acordats i signats per CAEB, pels
sindicats, per ... partits on alguns d’ells varen decidir que no hi
volien participar d’una manera deliberada.

En qualsevol cas -insistim- ens sembla una proposta més que
sensata a la qual li donarem suport, tot i que posam en qüestió
aquesta reflexió que estam sortint de la crisi, és cert que hi ha
algunes persones que en surten, però la gran majoria no i, és
més, ens fa por que aquesta sortida acabi condemnat molta gent
a quedar en una situació de precarietat de per vida. 

Per tant, l’anàlisi de les macro xifres lligada a persones
concretes, a nosaltres no ens serveix, perquè el que sí que
voldríem seria reconstruir una classe mitjana amb un poder
adquisitiu que permetia, sí, afavorir consum i, per tant, estar
dins una roda com la que hem tengut al llarg d’aquests trenta o
quaranta anys. La tendència és una altra, la tendència és
concentrar molt la riquesa en molt poques mans i com més es va
concentrant aquesta riquesa acaba generant cada vegada majors
bosses de pobresa. Algú se’n pot riure, però aquestes bosses de
pobresa augmenten d’una manera elevadíssima, i açò acaba
provocant, que és cert, sobre el conjunt del PIB, pot tenir o no
pot tenir incidència, però sí que genera, evidentment, una
sortida absolutament desigual que en cap cas no es pot veure
com a bona.

En qualsevol cas insistim, poder-ho parlar en espais de
comissió concrets per analitzar mesures concretes és el que
hauríem de demanar a totes les forces polítiques. Benvinguda
sigui aquesta proposta a la qual nosaltres li donarem suport.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. I ara, per part del Grup Parlamentari
Popular, intervé l’Hble. Diputat Sr. Francisco Mercadal. Té
vostè deu minuts.
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EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
tractam avui una proposició no de llei que presenta el Grup
Parlamentari MÉS que en si mateixa nosaltres pensam que és
una bona proposta. És cert que hem travessat moments difícils
i que la situació que travessam requereix de la implicació no tan
sols dels representants polítics sinó també requereix que els
representats socials i econòmics de la nostra comunitat
autònoma estiguin tots implicats.

Amb aquesta voluntat la conselleria ha iniciat el nou camí,
sobretot des que el Sr. García va prendre possessió del càrrec
per desenvolupar una important agenda reformista que venia
inclosa dins el compromís electoral del Partit Popular de les
Illes Balears i així en va deixar constància a la primera
compareixença que va fer en aquesta comissió on va dir que
totes les normes i totes les actuacions que es fessin des de la
conselleria comptarien amb el màxim diàleg de tots els agents
socials implicats.

D’aquesta forma, s’han posat en marxa ja reformes
legislatives com són, per exemple, la Llei de mines, la Llei de
comerç, que es va presentar ahir i on ens vàrem veure, o la nova
Llei de joc que és pionera en la nostra comunitat autònoma ja
que fins ara aquest era un aspecte que no estava regulat.

Aquestes noves lleis que estan en tràmit de moment han
comptat amb totes les parts implicades i així la primera que es
tramita, la Llei de mines, que és la que es va posar a l’abast de
tots els agents implicats ha comptat amb un 85% d’aprovació de
les aportacions i alAlegacions fetes al text proposat per la
Conselleria d’Economia i Competitivitat.

Vull deixar constància d’aquest elevat índex d’aprovació de
totes aquestes aportacions i alAlegacions que es varen fer, fins i
tot algunes de molta rellevància amb estudis de molta intensitat
per als agents implicats, però que sí que han rebut una
acceptació molt elevada i per tant, veim una vegada més com
aquestes paraules que deia el Sr. García aquí, a la
compareixença a la comissió quan va prendre càrrec de la
conselleria, són certes i van en aquesta direcció.

El mateix sistema s’està seguint també amb la Llei de joc
que ha finalitzat, crec que era dilluns o dimarts, el període per
presentar aportacions i amb la Llei de comerç que es va
presentar ahir mateix a tots els agents socials, confederacions de
comerciants i grups parlamentaris d’aquesta cambra.

D’altra banda, com vostè ja sap, la Conselleria d’Economia
i Competitivitat ha posat en marxa un pla d’ocupació..., dic això
perquè molta part d’aquesta exposició o de l’exposició on s’ha
desenvolupat aquesta proposició no de llei que avui presenten
fa menció a la xacra de l’atur com un dels temes més
importants, evidentment, per a la nostra comunitat, un pla
d’ocupació que va des del 2013 al 2017 i que persegueix dues
qüestions fonamentals: en primer lloc, el manteniment de llocs
de feina de la nostra comunitat i d’una altra banda, la creació,
com no pot ser d’una altra manera, de nous llocs de feina.

Tots coneixem les dades que anam veient mes rere mes i
estic content també que el Sr. Mas com a nou diputat d’aquesta
cambra reconegui i tengui aquesta altura de mires per reconèixer

aquestes bones xifres que es donen, que no són fruit de la feina
que... únicament, jo ho dit també moltes vegades, que es fa des
del Govern, sinó que són de les empreses, els autònoms que
generen aquests llocs de feina. El que s’ha de fer des de l’àmbit
polític crec que és posar el marc idoni perquè això es
desenvolupi, però és cert que després són les empreses, són els
autònoms els que posen els seus recursos per crear aquests llocs
de feina perquè creuen en una millora de la situació o en una
necessitat més grossa perquè les empreses comencen a
funcionar una mica millor. Un pla d’ocupació que s’ha presentat
i que incorpora recursos de la Unió Europea, de l’Estat i de la
comunitat autònoma. 

Des del nostre grup parlamentari pensam que la
colAlaboració públicoprivada com a base per a la recuperació
econòmica és fonamental i pensam que l’Administració ha de
fer - com dic- un paper dinamitzador i possibilitador i que són
les empreses, emprenedors i autònoms els que creen aquests
llocs de feina.

Aquest pla d’ocupació ha comptat també amb una obertura
a tots els agents socials i econòmics de la nostra comunitat, així
com també als grups parlamentaris. El Pla compta amb mesures
concretes i té actuacions i aportacions per valor superior a 500
milions d’euros que vénen de la Unió Europea, l’Estat i la
comunitat, com he dit abans. Compta amb una mesa social
tripartida, amb la Comissió Consultiva Tripartida a l’Inspecció
de Treball i la Seguretat Social, el Consell de Salut Laboral i la
Comissió Consultiva dels Convenis de les Illes Balears. Per
altra banda també al SOIB, el Servei d’Ocupació de les Illes
Balears, s’han constituït el Consell de Formació Professional,
el Ple de Formació Professional, el Consell General del SOIB
i la Comissió Executiva del SOIB.

Els objectius d’aquest pla són introduir reformes estructurals
per al creixement, millorar l’ocupació, augmentar la generació
i la qualitat de l'ocupació a la nostra comunitat, promoure la
igualtat d’oportunitats, fomentar l’esperit emprenedor, com ja
des de l’inici de la legislatura hem vengut fent, generació de
llocs de feina a àrees i sectors específics que tenen una major
dificultat i facilitar, això sí que ens sembla fonamental, el
finançament per als emprenedors i les empreses. Però per si tot
això no fos suficient des de l’inici de la legislatura està a ple
rendiment el Fòrum Balears Competitiva que neix com a fruit,
una vegada més, d’un compromís electoral del Partit Popular i
crea un espai de participació que centra el debat i la recerca de
forma conjunta amb els representants dels sectors estratègics i
dels agents econòmics i socials de la nostra comunitat.

Aquest òrgan de diàleg social s’estructura des de la seva
constitució en base a tres grups de feina fonamentals: un, que és
un grup de feina per a finançament; un segon grup de feina que
és el pla d’ocupació; i el tercer, un seguiment de les polítiques
socials.
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Hem de dir que hi ha tot un ventall enorme d'agents socials
i econòmics que formen part d’aquest Fòrum Balears
Competitiva, on sí que m’agradaria deixar constància que els
sindicats que en formen part no van a les reunions perquè des
del primer dia varen voler saber quina era la quantitat que
rebrien per anar a aquestes reunions com es feia abans i se’ls va
dir que aquest era un fòrum per fer aportacions, que no hi havia
dietes per anar a aquestes reunions; se’ls envia cada vegada que
es convoca el Fòrum Balears Competitiva la convocatòria, però
no assisteixen al Fòrum Balears Competitiva. Vull deixar
constància aquí, des del meu grup parlamentari, que ens sembla
una vergonya que això es produeixi a hores d’ara i en les
circumstàncies que tenim.

També vull deixar clar que aquest pla d’ocupació 2013-2017
que s’ha debatut dins el Fòrum Balears Competitiva s’han
traslladat a la conselleria les propostes que s’han fet dins el
fòrum i que s’han aprovat la totalitat de les propostes fetes des
del Fòrum Balears Competitiva al Pla d’ocupació de les Illes
Balears.

Per tant, pensam que el diàleg que té el Govern amb els
agents socials i econòmics és màxim, és cert que des que la
conselleria, abans Vicepresidència Econòmica i d’Hisenda, es
va escindir i que surten totes aquestes normes legislatives que
s’estan pactant d’una manera molt ample amb tots els agents, hi
ha una feina molt bona. Ahir nosaltres mateixos ens vàrem
veure en la de comerç i crec que és una bona oportunitat -com
vostè també ja deixà constància dins aquesta mateixa reunió-
perquè tots puguem parlar.

Sí que he de dir que nosaltres, tenint tot aquest ventall de
possibilitats de dialogar i de fer aportacions, els convidaria que
fessin totes aquestes aportacions dins aquestes obertures que ja
hi ha i crec que és lloable la predisposició al diàleg que ha
mostrat des del principi la conselleria i el Govern al Fòrum
Balears Competitiva. També els animaria a participar d’aquestes
plataformes que hi ha ja muntades, diguéssim, per fer totes
aquestes aportacions. Sí que també m’agradaria deixar
constància que nosaltres no creim en absolut en aquest
catastrofisme que el Sr. Pons ens plantejava com si això fos ara
que haguéssim vengut nosaltres i que hagués estat un desastre
absolut, quan realment veim com les xifres milloren mes a mes,
unes xifres que vàrem rebre que estaven...., bé, sota mínims
quan vàrem arribar al Govern, les reformes s’estant fent, es
reformes s’estan produint, són reformes que vénen basades en
una agenda reformista molt important, en una contenció de la
despesa i en una reestructuració del que és la despesa pública
molt important i amb un diàleg màxim. 

Nosaltres els convidam que venguin a formar part
d’aquestes estructures que ja estan muntades, però evidentment
no pensam que sigui necessari obrir més plataformes quan ja
n’hi ha de creades. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies, Sr. President. Primer voldria contestar al PSOE i
després al grup que dóna suport al Govern.

Sí, tenc la impressió que estam sortint de la crisi, però el que
em preocupa és com i precisament aquesta és la proposta, el
com. Ja he dit que em felicit que tots els ciutadans hagin empès
cap allà i la part que correspon al Govern, però em preocupa
com perquè dels 20.000 llocs nous contractes que es varen fer
17.000 són temporals, com pagarem en el futur l’estat de
benestar?, i com en sortirem?, una aposta industrial o tornarem
caure a la hipertrofia de la construcció que ens ha duit on ens ha
duit? És per això que feim aquesta proposta en positiu, hi haurà
una aposta industrial?

Ara passaré al Grup Parlamentari Popular, i em dirigiré a
vostès perquè, clar, això és una rèplica, no?, però jo més que
rèplica vull pensar que encara els puc convèncer i em vull
dirigir a vostès perquè s’ho pensin perquè crec que vostès són
persones, són diputats i que per damunt de tot faran el que
vostès personalment creguin que han de defensar, per damunt de
possibles directives que hagin pogut tenir i m’esforçaré a
intentar-los convèncer i no a replicar i criticar, sinó a intentar
convèncer-los.

Què hi podem perdre?, miri, Sr. Mercadal, aquesta no és una
proposta de l’executiu, aquesta és una proposta en el si del
Parlament balear on resideix la representativitat de la sobirania
dels balears, no és una comissió del Govern. El que li propòs, és
que estam parlant ni més ni manco, de l’estructura econòmica
de Balears, què passarà amb els nostres fills?, i li propòs que
aquí ens ajuntem en el si de la Comissió d’Economia, no creem
més organismes, no ens costarà més doblers, als ciutadans no
els costarà res pus, però que aquí on estan representats tots els
ciutadans facem feina en positiu.

No s’ha de poder dir que aquest govern no vol diàleg, no
s’ha de poder dir en un tema com aquest. No s’ha de poder dir
que aquest govern no té voluntat de pacte en un tema com
aquest, no s’ha de poder dir. No s’ha de poder dir que enmig
d’aquesta enorme crisi econòmica, del 47% d’atur juvenil, el
Govern es bunqueritza, no vol parlar amb l’oposició. A mi quan
el Govern em crida, ahir hi vaig anar a perdre... a perdre no, a
estar dues hores allà en pro..., però jo hi vaig anar, això no s’ha
de poder dir. No s’ha de poder dir.

No s’ha de poder dir que el Govern no vol repensar i
reflexionar al si del Parlament sobre les causes i els errors que
ens han duit a aquesta crisi econòmica. Els invoco a vostès que
pensin, que reflexionin. No s’ha de poder dir perquè resulta de
molt difícil comprensió..., -una serà difícil de convèncer-la-, no
s’ha de poder dir que resulta de difícil comprensió per a
qualsevol ciutadà... Miri, jo no ho volia citar, però l’altre dia
anant amb un company meu em va citar una cosa que a mi em
va escarrufar, em contava, aquesta és mestra d’una concertada,
“hi ha una senyora separada que només té 450 euros de pensió,
té un nin que de cap a cap d’any va amb uns calçons, una
camiseta i una jaqueta, res pus, cada dia la mateixa roba,
l’escola li ha de carregar la tarifa de l’EMT”. 
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No s’ha de poder dir que el Govern no vol pactar, que no vol
dialogar, que no vol reflexionar, que no vol estudiar per què
som aquí i com ho hem de fer per no tornar (...).  No s’ha de
poder dir això. Jo els vull demanar per favor que votin a favor.
No s’ha de poder dir que (...), i per què votar a favor?, perquè
aquesta és una proposta en positiu. 

Miri, de vegades es diu a l’oposició que només criticam, jo
d’ençà que he començat he intentat fer propostes en positiu, és
la meva funció, crec que hem de dibuixar el futur que volem,
cap on volem anar. Jo faig una proposta en positiu, de bona fe,
transversal, en la mà estreta, ho és, he pogut fer alguna crítica
al Govern, però sobretot és una proposta en positiu, una
proposta pensant en els que ho estan passant més malament, una
proposta pensant en els nostres fills, la majoria de vostès tenen
fills, estam pensant en els nostres fills que no hagin d’emigrar
fora, que puguin feina aquí, una proposta per una nova forma de
fer política. 

És una proposta en positiu. No s’ha de poder dir..., no he de
poder sortir jo allà fora a dir després “el Govern no vol dialogar,
el Govern no vol pactar aquest tema”, no s’ha de poder dir
perquè és una proposta amb tota la bona fe del món, tot
documentat, m’ha duit una feinada aquest estudi, jo no som
economista, fa dos mesos que estic estudiant perquè això cau
pel seu propi pes. Cada vegada, cada vegada són menys rics i
cada vegada hem d’anar més... rodar la bicicleta per guanyar el
mateix, què els propòs?, simplement que ens asseguem tots i
entre tots estudiem, escoltem i facem propostes. No s’ha de
poder dir que amb l’enorme crisi econòmica que hi ha aquesta
senyora que guanya 450 euros, que el Govern no vol pactar, que
el Govern no vol diàleg, no s’ha de poder dir. 

Per això, Sr. Mercadal, per això a tots i cadascun de vostès
els deman que votin a favor. No hi perdrem res. El Govern no
hi haurà de posar ni un duro, ni un euro...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar, Sr. Mas, se li ha esgotat el temps.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies, Sr. President, ja he acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Passam idò ja a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 813/14.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1339/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al suport a les
empreses del sector de les energies renovables.

Per a la defensa de la segona proposició no de llei RGE
núm. 1339/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport a les empreses del sector de les energies
renovables, intervé l’Hble. Sr. Marc Pons, com sap, per un
temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta és una proposició no
de llei relativament senzilla, que ens du de nou en qualsevol cas
a la realitat d’un sector energètic o d’un sector econòmic,
l’energètic en aquest cas, del qual hem tingut prou vegades
oportunitat de poder debatre en aquesta comissió, en aquest cas
aquesta proposta se centra i aterra no molt avall quant al que
representen les oportunitats del foment de les energies
renovables.

Abans em permetran, emperò, que faci un petit dibuix, l’he
pogut fer en altres ocasions, d’un cert plantejament erràtic en
matèria energètica per part dels diferents governs, bàsicament
centrat sobretot en una manca de coherència en les actuacions
que ens duen a estar en certa manera al punt al qual estam. Els
pos alguns exemples, el Govern central va decidir eliminar amb
efectes retroactius totes les primes i la producció d’energies
renovables, a la vegada decidia també penalitzar l’autoconsum
i mentrestant també decidia i votava contra de qualsevol
proposta de millora per a les Balears en matèria d’energies
renovables.

El Reial Decret 1/2012, el Reial Decret Llei 9/2013 o la
mateixa llei energètica als territoris insulars i extrapeninsulars
han estat exemples que han evidenciat oportunitats molt bones
per impulsar i per consolidar un sector que necessita d’un suport
fort per part de l’Administració pública i que malauradament ha
vist com, no a les Balears, al conjunt de l’Estat espanyol, ha
quedat relegat a un aspecte merament quasi diria testimonial
quant al que representava la iniciativa i l’empenta que en
l’àmbit global havia agafat el sector de les energies renovables.

Mentre això es produeix a Madrid, a les Balears veim un
plantejament un tant diferent, es posa damunt la taula un pla de
foment de les energies renovables i en concret, és cert, però hi
és, ens diuen que no al règim especial per a les Balears a la
producció de les energies renovables, però a la vegada
s’aproven els Pressuposts Generals de 2014 amb el discurs de
l’increment de la inversió de les renovables, la idea que tiram
cap endavant. 

No hi ha una consonància entre els plantejaments generals
i els locals i la prova està que duim ja tres anys i no hi ha hagut,
en tres anys -en tres anys-, ni un sol increment -ni un sol
increment- en la producció de les renovables i malauradament
veurem com açò es va produint al llarg del que queda de temps.
I aquí, dins aquesta... certa disfunció que es va produint amb les
decisions que es prenen a diferents àmbits, en aquests moments
es posa ara damunt la taula un plantejament molt concret fruit
dels recursos del pressupost general de la comunitat autònoma
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de 2014 que ha permès treure a concurs l’adjudicació per a la
producció d’energies renovables a edificis públics, en aquest
cas, la Policia Local de Ciutadella, el Parc de Sa Riera de
Palma, el refugi de Son Amer a Escorca i el recinte firal
d’Eivissa, amb la instalAlació d’aerogeneradors eòlics per a
l’autoconsum. És un plantejament que aplaudim dins aquest
espai tan concret, que presenta totes les divergències, no?, totes
les incongruències que explicava abans, però que en qualsevol
cas semblava que era interessant.

Què ens ha sorprès d’aquesta proposta? Idò ens ha sorprès
d’aquesta proposta que, i açò és un acord de la Conselleria
d’Economia i Competitivitat que no ha tingut o no ha recollit la
possibilitat que empreses que innoven, que afavoreixen i que
impulsen d’una manera molt clara la innovació en matèria de
producció d’energies renovables, s’hi puguin presentar. I ens
sembla que perdem oportunitats, perquè el lògic hauria estat no
tan sols afavorir que alguns edificis tenguin instalAlacions de
produccions d’energies renovables, sinó que facem possible
també, amb els plecs de condicions, que les empreses de les
Balears s’hi puguin presentar, encara que tenguin productes que
siguin tan innovadors que no els haguem tingut en compte fins
ara.

I la reflexió d’aquesta proposició no de llei planteja
bàsicament açò i demana que hi hagi un replantejament, i que
aquest replantejament permeti precisament potenciar el
desenvolupament de la tecnologia de les Illes Balears mitjançant
l’adjudicació d’instalAlació de fonts d’energies renovables en els
equipaments públics. I demanam, per tant, la revisió d’aquests
expedients, abans de l’adjudicació, perquè es permeti -insistim-
que aquestes empreses de les Illes Balears s’hi puguin presentar.
I a la vegada que s’hi presenten, ho facin en igualtat de
condicions que la resta d’empreses de l’Estat espanyol i que, per
tant, l’impacte sigui el menor possible, doni els màxims
rendiments energètics, però que hi hagi en qualsevol cas aquesta
oportunitat.

He tingut l’ocasió, d’una manera extraoficial, de poder fer
alguna reflexió en aquest sentit. És una proposta absolutament
constructiva, parteix d’una preocupació, les empreses d’energies
renovables van tancant, se’n van fora els nostres enginyers i els
pocs que queden haurien de tenir el suport de l’administració
pública, a les poques licitacions que surtin, tenir l’oportunitat de
poder-s’hi presentar. En aquest sentit per tant, feim aquesta
proposta. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I COLOM:

Sí, per donar suport a aquesta proposta. És una proposta en
positiu, és una proposta constructiva i és una proposta per
impulsar sectors industrials importants. Per part nostra
defensam que és absolutament necessari tenir una política
industrial, que és necessari impulsar els sectors industrials
estratègics i evidentment el de les energies renovables, com

demostra l’exemple de Navarra, Navarra és una comunitat
autònoma que té una indústria en renovables puntera en el món,
pionera en el món, de fet, en aquesta estadística que jo he
comentat abans, la primera comunitat autònoma en ocupació de
sectors d’alta tecnologia és Navarra. Per tant, entenem que és
una proposta positiva i li donam suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. I ara per part del Grup Parlamentari
Popular el Sr. Jaime Fernández té la paraula per un temps de
deu minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Tomo
la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular y en
primer lugar y como no podía ser de otra forma, quiero
posicionar al grupo que represento a favor de la progresiva
implantación de la energía renovable en nuestra comunidad
autónoma y, como tampoco puede ser de otra forma,
posicionarnos al lado de nuestros empresarios, en este caso al
lado de los empresarios de la energía renovable de nuestras
islas.

Esta posición del Grupo Parlamentario Popular es también
compartida por el Govern de les Illes Balears y fruto de la
misma, ya están viendo la luz múltiples iniciativas llevadas a
cabo desde la Conselleria de Economía y Competitividad, en
favor de una implantación real de la energía renovable en
nuestras islas. Quiero aprovechar para destacar el Plan de
estrategias y lineas de actuación de energías renovables y
eficiencia energética en las Islas Baleares, un plan concebido en
la actual legislatura por el Gobierno del Partido Popular, que
persigue marcar un posicionamiento real de donde se encuentra
la energía renovable de nuestras islas y marca múltiples caminos
para que nuestras islas alcancen los objetivos promulgados en
el Plan 20-20-20, para el año 2020 por el Parlamento Europeo.

Por lo que desde el Grupo Parlamentario Popular no
podemos hacer otra cosa que felicitar al actual Govern por
realizar un trabajo históricamente olvidado en nuestra
comunidad y por realizar esta apuesta tan fuerte y tan decidida
en favor de la energía limpia.

Por otro lado, además de este plan pionero en nuestras islas,
también creemos que esta apuesta a favor de la energía
renovable, ha quedado más que clara por iniciativas como la
implantación de la energía renovable para autoconsumo en 13
institutos de enseñanza secundaria, en las ayudas también para
autoconsumo en centros de infantil y primaria, o en la
tramitación del régimen especial de energías renovables para las
Islas Baleares por parte del actual Govern de les Illes Balears,
unas iniciativa que siempre han tenido en cuenta al sector y a
sus agentes en nuestras islas y que se ha perseguido que sean
nuestros ciudadanos los que se beneficien de estas medidas.
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Ante esto y respecto a la proposición no de ley que presenta
el Grupo Parlamentario Socialista, paso a expresar la posición
de nuestro grupo al respecto. Sobre el primer punto de su
proposición no de ley, debo indicarle que le votaremos en
contra, porque como ya le he indicado, la Conselleria de
Economía y Competitividad, a través de la Dirección General de
Industria y Energía, está completamente inmersa en el
desarrollo de la energía renovable en edificios públicos de
nuestras islas, los institutos de enseñanza secundaria, los
colegios de primaria o el mismo edificio de la Conselleria de
Economía y Competitividad, son ejemplo del trabajo ya
realizado en lo que compete a tecnología solar fotovoltaica.

Por otro lado y respecto a la otra fuente de energía que usted
también ha mencionado, la eólica, cabe indicarle que la
conselleria ya publicó en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 131, de 29 de septiembre de 2013 y que le recomiendo, Sr.
Pons, que lea, que lea para que sepa de lo qué habla, aparece un
concurso de selección de cinco proyectos para la implantación
de energía eólica para autoconsumo en los edificios de los
consells insulares y los ayuntamientos. La potencia planteada
para estas instalaciones fue de hasta 4 kilovatios como máximo
y digo “hasta”, Sr. Pons. No obstante, también quedaba abierta
la posibilidad de que los consells o ayuntamientos plantearan
potencias menores, si así lo creían conveniente. Todas las
administraciones que concurrieron no objetaron sobre la
potencia de 4 kilovatios y se procedió de acorde a lo solicitado.

Por lo tanto, Sr. Pons, es falso afirmar que no se haya tenido
en cuenta a las empresas locales para dicho concurso de energía
eólica, ya que si se detalló específicamente la potencia de hasta
4 kilovatios, así como también se admitía a concurso cualquier
tipo de tecnología de micro-eólica vertical, fue para facilitar el
acceso a todos y cumplir con los criterios de justicia e
imparcialidad que consideramos que han de tener los concursos
públicos, sin ningún tipo de discriminación hacía nadie.

Sobre el punto número 2 le indico que le vamos a votar a
favor porque entendemos que en la cuestión de fondo estamos
de acuerdo.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Supòs que vol fer ús de la paraula,
Sr. Pons, per contradiccions. Té vostè cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Fernández, que els consells
insulars i que els ajuntaments hagin vist el concurs i que no
hagin alAlegat, per a mi senzillament no és cap garantia d’haver
tingut en compte les empreses. Hi ha hagut empreses que no
s’han pogut presentar, i vostès ho saben, ens poden contar aquí
ara el que vulguin, però hi ha hagut empreses que amb aquest
plec de condicions no ha estat possible que s'hi presentassin. I
justament han estat les empreses de les Illes Balears, les poques
que tenim, les poques que tenim.

I davant d’açò nosaltres feim una reflexió. Pensàvem que
almanco es comprometrien que a partir d’ara els futurs
concursos recolliren aquest compromís, perquè he de dir que
així ens ho havien traslladat. Veig que ara en comissió ni açò i
per tant, seguiran amb aquesta mateixa dinàmica i ho hem de
saber. No és per aquí que ajudarem les empreses innovadores en
matèria de producció d’energies renovables. Li ho repetesc, en
tres anys no hi ha hagut cap increment, és més fruit de la
normativa d’aquesta legislatura, hi ha parcs fotovoltaics a les
Illes Balears que estan en concurs de creditors, i vostè ho sap.
Si vol els puc citar, a Menorca en coneixem algun, inversions
milionàries que, fruit de suprimir primes de manera retroactiva,
generen perjudicis que fan ineficients qualssevol plantejaments
que hi havia hagut en  matèria energètica i de producció
d’energies renovables a les Illes Balears. I açò és una vertadera
irresponsabilitat, ho deim així, una vertadera irresponsabilitat.

Per tant, no només no hem fet una passa endavant, sinó que
en alguns casos la feim cap endarrera. Però açò és la part de la
producció. Després és la tecnologia i avui nosaltres volíem
parlar de tecnologia, de com ho podem fer per ajudar les
empreses tecnològiques en matèria d’energies renovables,
perquè tenguin oportunitats a les Illes Balears. Nosaltres feim
una proposta, no li hem dit com ha de ser el plec de condicions,
ho deixam a criteri del Govern, res més faltaria! Només li
demanam al Govern que tengui en compte aquesta realitat, que
la tengui en compte. I li demanàvem que revisin els expedients
abans de resoldre'ls. Hi ha solució aquí devora i veim que no tan
sols no estan disposats a fer açò, sinó que tampoc estan
disposats a mirar-ho cap endavant. I ens ha sorprès, ens ha
sorprès perquè no era aquest el missatge que ens havien fet
arribar.

En qualsevol cas, nosaltres ens reafirmam en aquest
plantejament, creim molt important que es faci un bot cap
endavant, el Pla d’energies renovables, que no és un pla,
bàsicament ha estat una excusa per paralitzar els plans insulars,
vull recordar el de Menorca -el de Menorca ara té una excusa
per no fer res, acabarà la legislatura i a Menorca no hi haurà Pla
d’energies renovables-, va sense dotació econòmica, no hi ha
recursos econòmics, encara que a la gent no li agradi sentir-ho,
no hi ha recursos econòmics, no hi ha temporalització, ni ha
estat explicat en aquesta cambra per part del conseller. Deu fer
quasi tres mesos, dos segur  que hi ha una compareixença
demanada perquè el conseller d’Economia pugui assistir aquí i
ens pugui explicar en què consisteix aquesta proposta, que és
una diagnosi amb algunes actuacions que -insistesc- ni estan
quantificades econòmicament, ni hi ha compromís inversor, ni
tampoc no hi ha en cap cas una temporalització de les
actuacions. I mentrestant, jo no discutiré que hi ha una bona
voluntat per part del Govern per incrementar la producció de les
energies renovables, com que des de l’Estat es prenen decisions
que són contràries al sector, està provocant, i no tan sols a les
Balears, a tot Espanya, provoca una certa decadència del sector
de les renovables i sobretot en la part de la innovació que fins
ara Espanya havia estat puntera.

Ens reafirmam en el plantejament, el continuarem defensant
i lamentam en qualsevol cas que el Partit Popular no atengui la
nostra proposta. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Sí?

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Pediríamos votación separada de los puntos, por favor.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha cap inconvenient? No.

Procediríem a la votació separada dels dos punts de la
Proposició no de llei RGE núm. 1339/14.

Punt 1.

Vots a favor? 5 vots a favor.

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

En conseqüència queda rebutjat el punt número 1.

I ara passam a la votació del punt número 2 de la Proposició
no de llei RGE núm. 1339/14.

Vots a favor?

Idò quedaria aprovat aquest segon punt per assentiment.

En conseqüència queda rebutjat el primer punt de la
proposició no de llei i aprovat per assentiment el segon punt de
la Proposició RGE núm. 1339/14.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1340/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al nou règim
especial per a les Illes Balears.

I ara ja per a la defensa de la tercera i darrera proposició no
de llei RGE núm. 1340/14, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa al nou règim especial per a les Illes Balears,
intervé l’Hble. Diputat Sr. Marc Pons, com vostè sap, per un
temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Si abans feia una referència
que en matèria energètica hem tingut oportunitat de debatre en
aquesta mateixa sala prou vegades, també és cert que no només
en aquesta comissió, sinó en el si d’altres espais del mateix
parlament, també hem tingut oportunitat de reflexionar i de
proposar actuacions en matèria del nou règim especial per a les
Illes Balears. 

No m’estendré per tant, perquè el posicionament per part del
Grup Socialista és prou clar, sí que faré algunes reflexions. La
primera, que neix de l’asimetria en què l’Estat espanyol està
construït i configurat, que representa realitats diferents que han
de tenir, nosaltres creim que obligatòriament, la
correspondència per part de les diferents institucions a l’hora de
poder-les abordar. 

Les nostres evidentment són més que evidents, les
singularitats geogràfiques, territoris insulars, condicionen sense
cap dubte la nostra realitat, en alguns casos per a bé. Ens ha
permès impulsar i tenim un sector serveis, el turístic
evidentment, que és referent a nivell mundial i que ens
representa i suposa una oportunitat de generar riquesa
econòmica que és inqüestionable. A la vegada, però, que hi ha
bondats, també hi ha evidentment perjudicis. En aquest cas la
insularitat la podríem explicar o resumir com allò dels costs
derivats de la insularitat. Açò és, la realitat geogràfica comporta
que les nostres empreses competeixin en desigualtat de
condicions respecte de la resta. Qualsevol empresari del nostre
teixit industrial sap perfectament els costs afegits que li
representa el transport de les matèries primeres fins a la seva
fàbrica i a la vegada el cost afegit que li representa transportar-
los en el seu lloc de venda. Qualsevol empresari turístic també
coneix perfectament fins a quin punt la rendibilitat del seu
negoci està directament lligada a l’accessibilitat dels turistes o
dels potencials turistes que ens han de visitar.

Per tant, singularitats, asimetries dins l’Estat espanyol, que
han de tenir una resposta per part del Govern de l’Estat si el que
perseguim són igualtats d’oportunitats per a les persones i també
per a les nostres empreses. I aquí, sent conscients que açò
repercuteix damunt la nostra competitivitat, es va fer i es va
acordar en el seu moment ja algun plantejament. Un n'era el
règim especial per a Balears aprovat l’any 1998, que veim ara
i que crec que és compartit per tothom, no va ser ni és suficient.
Tant és així que l’Estat d’Autonomia del 2007 ho reconeix, fixa
el compromís d’equilibrar el dèficit inversor de l’Estat a les Illes
Balears, s’acaba quantificant en 2.800 milions d’euros, les
famoses inversions estatutàries i a la vegada l’Estatut
d’Autonomia, llei orgànica aprovada pel Congrés, per les Corts
Generals, determina que en el 2014 entrarà i s’aprovarà un nou
règim especial que doni, açò ara sí, una resposta certa a aquests
perjudicis econòmics derivats del fet insular.

El temps passa molt de veres, s’aprovava el 2007, estam ja
a l’any 2014 i malauradament a dia d’avui no tenim massa
informació, ni massa respostes per part del Govern, amb un fet
que consideram que és clau per al finançament de les Illes
Balears. I en aquest sentit senzillament presentam avui una
proposició no de llei, que persegueix d’una banda la primera
qüestió de totes i és que el Govern pugui traslladar als partits de
l’oposició els documents i la feina elaborada -i la feina
elaborada- en matèria d’insularitat i per tant, d’establiment de
costos derivats de la insularitat. Crec que deu fer prop de tres
mesos que el conseller es va comprometre a entregar-nos de
manera rapidíssima als membres de l’oposició i malauradament
a dia d’avui, encara no han arribat. I feim especial incís a
aquests estudis i a aquests costs d’insularitat, als referits a
matèria de transport, infraestructures, telecomunicacions,
energia, medi ambient, turisme i pesca, perquè aquests són els
que fa referència l’Estatut d’Autonomia, però evidentment n’hi
hauria d’altres que també s’hi hauria de treballar. Aquest és el
primer punt que solAlicitam, mirin que és bàsic, eh?, és la
informació a l’oposició de la feina feta per part del Govern.
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La segona qüestió és la necessitat de fixar-nos com a
objectiu fonamental el fet que el 2014 s’aprovi el nou règim
especial per a Balears i que aquest sigui fruit d’un ampli acord
polític, econòmic i social. I per açò tornam demanar la creació
d’un espai de treball conjunt, fixi’s vostè, no és la primera
vegada que es demana, per tal que manera conjunta puguem fer
un camí perquè aquest règim especial no només donarà resposta
a aquesta legislatura, ni a la que ve, sinó que açò és un projecte
a llarg termini i, per tant, hauria de ser una qüestió d’estat i
hauria de sortir de l’acord entre tots. I també els vull recordar
que en aquesta mateixa cambra i en aquesta mateixa comissió,
el conseller d’Hisenda es comprometia que en el març del 2014,
hi hauria un nou règim especial que entraria a Corts, i el març
de 2014 ja ha arribat i també els vull recordar que el conseller
d’Hisenda, el novembre de 2013, deia en aquesta mateixa
cambra, i se’n recordaran vostès, que de manera immediata
convocaria les forces polítiques per tal de plantejar i explicar les
tasques desenvolupades en matèria de règim especial.

Ni una cosa ni l’altra no s’ha produït. Som ja al mes de
març, el novembre queda molt enfora, i malauradament no hi ha
hagut cap tipus de reunió ni de contacte, almanco amb el Grup
Socialista, perquè se’ns expliqui com està i en quina situació es
troba el Règim Especial per a Balears i, la segona part, tot i que
és cert que el mes de març encara no ha acabat, però és
materialment impossible que el mes de març entri a Corts
Generals el nou règim especial perquè la tramitació que s’ha de
produir dins aquesta casa ho fa inviable.

I el tercer punt, a la vegada, ja que no sabem el Govern per
on va ni quins plantejaments fa, establíem quines creim que
haurien de ser els punts de partida fonamentals sobre els quals
s’hauria de basar aquest nou règim especial per a Balears.
Nosaltres marcàvem cinc grans eixos, evidentment estam
disposats a modificar-los o a introduir-ne d’altres sempre que
els considerem oportuns, i passaré a citar-los.

El primer, creim que el Règim Especial per a Balears hauria
d’abordar l’establiment d’exempcions fiscals que permetin
reduir la pressió impositiva amb la finalitat de compensar els
aspectes negatius i els efectes desfavorables de la insularitat
econòmica.

El segon punt és el reconeixement de la doble insularitat
com un element cohesionador del territori illenc, Menorca,
Eivissa i Formentera no tenen les mateixes oportunitats que té
Mallorca i, per tant, açò hauria d’estar reconegut a l’hora de fer
plantejaments a favor d’un nou règim especial.

Ens sembla fonamental també replantejar de nou les
bonificacions en els preus del transport per a viatgers entre les
Illes i entre la península, i d’aquí depèn el 50% del descompte,
vull recordar que el 50% de descompte de resident està en el
Règim Especial per a Balears, per açò deman una reflexió
profunda per canviar-lo, creim que hem d’obrir aquest debat,
creim que l’hem d’obrir i per açò ho plantejam aquí.

Demanàvem també en el quart punt la definició d’una
estratègia conjunta amb les empreses per apostar per la
internacionalització, tenim un pla que dóna poca resposta
realment al plantejament de la internacionalització d’empreses.

I el darrer punt de tots, seria l’establiment d’aquest règim
regulador singular que garantís l’impuls a les energies
renovables a les Illes Balears, que n’hem sentit parlar tant, que
ningú no ha vist i ningú no coneix, i que també el marc adequat
seria aquest nou règim especial per a Balears.

Aquest és, en definitiva, el nostre plantejament, és una
proposta també en positiu com poden veure i que parteix d’una
preocupació certa, i és que el temps ens ha agafat, el temps ha
agafat el Govern. Duim tres anys demanant, insistint i
reflexionant sobre el Règim Especial per a Balears, ens donaven
sempre llargues amb noves dates, les noves dates ja han arribat,
som el març de 2014 i malauradament a dia d’avui encara no
coneixem ni un sol, ni un sol document ni estudi previ ni anàlisi
fets pel Govern balear en matèria de règim especial.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. I ara pel torn de fixació de posicions, Sr.
Mas, té vostè cinc minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Cinc?

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, deu minuts. Té vostè raó.

(Algunes rialles)

EL SR. MAS I COLOM:

M’he embullat ara. Bé, jo he de reconèixer que aquesta
setmana he fet feina en la proposta que m’han tombat i estava
molt poc centrat en la resta, la proposta sobre el pacte social per
un nou règim del model econòmic, en el qual insistirem. Creim
que és bo i hi insistirem.

Per tant, dimarts quan dinàvem em varen dir, mira, Miquel,
t’ha arribat això, aquesta proposta, i jo quasi no li vaig donar
importància i Biel Barceló em va dir mira’t-ho perquè això és
important, i em vaig mirar això i m’ho he estudiat. I estic
astorat. Estic astorat, i ara ja ho puc dir amb un poc més de
fermesa que la primera vegada que vaig venir aquí, com sabeu
jo som misser i per a mi el principi de legalitat és un principi
bàsic, per a mi, i, a més, és el fonament de l’estat de dret, la llei
és l’expressió de la voluntat popular. 
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Record la primera comissió d’Economia on el Grup
Socialista proposava, demanava per què no s’havia convocat el
Consell de cooperatives, d’acord amb què diu la llei. La meva
intervenció va ser molt tova perquè no creia que el Govern no
hagués convocat una cosa que per llei s’havia de convocar, i
vaig demanar a veure si... va ser tova, però efectivament després
de la intervenció es va fer evident que no s’havia convocat, no
s’havia complit la llei. 

El principi de legalitat és un principi bàsic, és el principi on
es fonamenta la construcció d’un estat de dret, d’un estat
democràtic, la legalitat com a representació de la voluntat
popular. Aquí tenim l’Estatut d’Autonomia, que no és una llei
qualsevol, és una llei orgànica, d’acord amb el Tribunal
Constitucional forma part del bloc constitucional, que l’any
2007 es va aprovar, i que estableix que abans de 28 de febrer de
2014, o sigui ja ha passat, s’havia d’aprovar aquesta llei que ara
reclama el Grup Parlamentari Socialista. Fa set anys.

No s’ha complit la legalitat, i no qualsevol llei, la llei
primera nostra, l’Estatut d’Autonomia, que forma part del bloc
constitucional. Set anys fa i no s’ha complit la legalitat. No és
un tema menor, és una qüestió estratègica, afecta transports,
infraestructures, telecomunicacions, energia, medi ambient,
turisme i pesca. El nostre impuls, el que nosaltres volem
impulsar, una política industrial, la bandera que pensam que
hauríem d’agafar tots com a societat, és absolutament necessari
per a aquest nou model econòmic que volem impulsar que es
tenguin en compte el cost de la insularitat, i aquesta llei és
estratègica. 

A Menorca, un industrial de Menorca, dels pocs que ens
queden, es queixava que el Govern no té política industrial, que
només pensa en altres tipus de polítiques econòmiques, du un
vaixell de Menorca a Barcelona 210 euros, de Barcelona a
Tailàndia 150 euros. És això, és això que fa que la nostra
economia, que la nostra indústria no sigui competitiva. És una
qüestió estratègica, és una qüestió de competitivitat de la nostra
indústria.

I aquí no podem fer més que lamentar l’absoluta falta de
sensibilitat de l’Estat, aquí ho aprovam per unanimitat, se’n va
a l’Estat i no compleix la legalitat, un tema que per a nosaltres
és essencial, som unes illes, i veim una absoluta
despreocupació, desgana, "passotisme", una autèntica
irrellevància política per a l’Estat. És a dir, hi ha una llei i no es
compleix.

Perdonin que torni a la reflexió de la llei, és que la diferència
entre països seriosos i els no seriosos és això. A Alemanya quan
hi ha una llei es compleix, i no pot ser que aquí tenguem una llei
ni més ni manco que l’Estatut d’Autonomia, bloc constitucional,
i això no es compleixi. Senyors, si volem estar a dalt, si volem
arribar a ser un país de primer nivell hem de ser seriosos, i això
passa perquè les administracions compleixin la pròpia llei que
es dóna, ni més ni manco que una llei que fa set anys que es va
dir que s’aprovaria. 

I ara baix el to, perquè és un tema d’Estat, i aquí crec que és
absolutament necessari que totes les forces anem unides, anem
juntes, facem pinya, que el Govern lideri això, que convoqui els
grups de l’oposició, que el Govern convoqui la societat civil i es
pugui reclamar d’una forma clara i contundent aquest

incompliment de la llei, independentment de quin sigui el
govern d’allà, sigui d’un partit o de l’altre. Reclamam que el
Govern lideri això amb unitat i a nosaltres en té pel que faci
falta, en positiu, hi som, nosaltres farem front a aquest tema
perquè és estratègic per a la nostra gent i és estratègic per a la
nostra indústria.

Per tant, nosaltres anunciam el vot a favor d’aquesta
proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Mas?

EL SR. MAS I COLOM:

Sí, perdoni.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies idò. Bé, ara per part del Grup Parlamentari Popular
el Sr. Antoni Camps, té vostè deu minuts.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Una vegada més debatem
aquí, al Parlament, en aquesta comissió també una qüestió que
és el Règim Especial de les Illes Balears, aquesta nova llei que
ha de sorgir de les Corts Generals i que ha de sortir d’aquest
parlament, de Règim Especial de les Illes Balears, una nova llei
que, tots estarem d’acord, ha de millor de forma substancial la
llei vigent, la Llei 30/1998.

Vull remarcar, al principi ja de la meva intervenció, que en
qüestions de finançament, i el REB ho és, estam en allò
fonamental completament d’acord amb els plantejaments que es
fan des del PSIB-PSOE i també des del Grup MÉS. Les
diferències, en tot cas, que hi puguin haver són matisos, jo diria
que són qüestions menors, en el gruix, el fonamental, el tronc de
la qüestió hi estam absolutament d’acord jo crec que tots. Vull,
per tant, destacar, en primer lloc, aquest acord i la força que
dóna per precisament tenir aquests punts d’acord. 

És una obvietat que estam mal finançats, tots ho hem dit
moltes vegades, tenim una llei de finançament, la 22/2009, que
és injusta, és injusta clarament amb Balears, és una llei que
enguany es reformarà i que, precisament, entre tots hem de fer
tot el possible perquè millori de forma substancial el nostre
finançament atenent, i ho hem dit sempre, el principi d’igualtat
de tots els ciutadans a rebre els mateixos serveis públics
essencials sigui on sigui, visquin a la comunitat autònoma que
visquin.
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Tenim també les inversions estatutàries, el Sr. Pons avui ho
ha remarcat que vénen determinades també per l’Estatut
d’Autonomia, amb l’objectiu de compensar un deute històric de
la inversió estatal en la nostra comunitat autònoma. I aquí hem
de dir el que hem dit altres vegades, en concepte d’inversions
estatutàries varen arribar a Balears 297 milions d’euros dels
quals 150 milions varen ser desviats per pagar despesa
ordinària. És a dir, principi de legalitat, que deia el Sr. Mas, 150
milions que anaven destinats a determinades inversions
finalistes, aquests 150 milions varen ser desviats destinats a
pagar despesa ordinària, nòmines, interessos del banc, etc. 

I en aquests moments tenim tota una sèrie de projectes que
no s’han pogut fer precisament perquè aquests doblers que hi
eren, que havien arribat i que estaven destinats a fer aquestes
inversions, es varen destinar o es varen dedicar a altres coses. I
des del Govern s’ha hagut de fer tot el possible per evitar haver
de tornar aquests doblers, perquè clar l’Estat ja no és que no
accepti nous projectes és que allò que diu és que feis els
projectes per als quals jo us he enviat els doblers. I ara hem de
fer tot el possible per evitar haver de tornar aquests doblers
d’uns projectes on els doblers hi eren i no es varen poder fer
perquè s’havien dedicat a altres menesters. I per açò s’han fet
pròrrogues, per açò s’han reconduït projectes, tot per evitar
haver de tornar aquests 150 milions.

Aquest problema, a mi m’agradaria que també el Sr. Mas fos
tan incisiu amb el principi de legalitat amb aquestes qüestions,
que sembla que açò no li preocupa, ha impossibilitat poder
demanar noves inversions estatutàries. Com podem demanar
més inversions si no érem capaços ni de començar les que ja ens
havien aprovat i les que ja ens havien enviat els doblers?

I una tercera cama d’aquell model de finançament, hem dit
la Llei de finançament, que enguany es modificarà, les
inversions estatutàries, i la tercera cama de l’estructura del
nostre model de finançament és el REB, el Règim Especial per
a les Illes Balears, que té com a objectiu compensar els efectes
negatius de la insularitat. En aquests moments ja existeix una
llei de règim especial per a les Illes Balears, la Llei 30/1998,
una llei que, el Sr. Pons també ho ha dit, no ha donat els fruits
esperats i que des de ja alguns anys es veu la necessitat i s’han
fet propostes també a fi de modificar-la.

Hem de recordar, per tant, com a l’anterior legislatura el
president Antich, dia 21 de desembre de 2008, ja anunciava que
era imminent un nou REB i que aquest, el nou REB,
incrementaria el finançament en el transport de mercaderies, on
hi hauria incentius a les inversions en sectors estratègics com el
turisme i la innovació, s’equipararien els costs de l’energia
elèctrica, etc. Això era el 21 de desembre de 2008, va passar el
2009, va passar el 2010, va acabar la legislatura el mes de juny
de 2011 i d’aquelles idees, aquelles coses que eren imminents,
d’aquell nou REB que era imminent, no es va sentir res més.

M’equivoc, m’equivoc, dia 19 d’abril de 2011, a un mes i
busques d’acabar el mandat, el conseller d’Hisenda, el Sr.
Manera, defensava públicament una proposta de REB centrada
en dotze propostes que afectaven la lluita contra l’estacionalitat,
costs d’insularitat, fons europeus, etc. I lògicament va ser, una
altra vegada, fum de formatjades. Per cert, he de dir aquí que
aquest REB que defensava el Sr. Manera i que defensava el Sr.
Antich va rebre la crítica del grup... en aquell moment devia ser

el BLOC perquè ho presentaven tan tard, a punt d’acabar una
legislatura. O sigui, aquest consens que demana el Sr. Pons
perquè entre tots facem un nou REB a l’anterior legislatura
presentaven un nou REB i ni tan sols l’havien consensuat amb
el seu propi govern, els mateixos partits que formaven aquell
govern ni tan sols sabien res d’aquell nou REB, i ara ens
demana consens els mateixos que a l’anterior legislatura no
tenien cap tipus d’interès a fer consens ni amb ells mateixos.

I dic açò, no com un retret, si no perquè la qüestió de tenir
un nou REB és una qüestió que ja ve de molt lluny, ja fa temps
que és a l’agenda política i que és evident que la seva concreció
té dificultats, entre d’altres coses perquè no només depèn de la
nostra voluntat sinó que també depèn del vistiplau que pugui
donar el Govern de l’Estat. Per tant, té una doble dificultat,
posar-nos d’acord nosaltres i també que hi vengui d’acord el
Govern de l’Estat.

En aquest sentit és important recordar que l’Estatut
d’Autonomia a la disposició addicional sisena parla que una llei
de les Corts Generals regularà el Règim Especial Balear i que
aquesta llei reconeixerà el dret específic i diferencial de la seva
insularitat i s'estableix que les diferents polítiques públiques
s’ajustaran a aquesta realitat pluriinsular, i és a la disposició
transitòria novena on es determina que des del moment que es
va aprovar l’Estatut en el termini de set anys s’ha de procedir a
reformar el Règim Especial Balear.

I és cert que segurament no hi serem a temps per mesos,
però sí està clar és que en compliment de l’Estatut d’Autonomia
dins l’any 2014 hem de tenir aprovada una nova llei de règim
especial per a les Illes Balears. Dins l’any 2014 i dins enguany
tendrem un nou REB, i aquest és el nostre compromís, i ho hem
dit sempre. I açò és precisament el que farem. 

Quant als punts de la proposta que avui debatem hem de dir
el següent, primer de tot, votarem a favor del punt número 1, no
tenim cap problema a fer públic tots els estudis que tenim, però
sí hem de recordar que en aquests moments els estudis que
existeixen tots són antics i són parcials, no hi ha, no existeix cap
estudi integral que analitzi els costs de la insularitat, sinó que el
que hi ha són estudis sectorials sense cap tipus d’actualització.
Ho dic perquè en el pacte de progrés tampoc no es va fer cap
estudi integral de costs de la insularitat. Aquesta és la realitat.
En qualsevol cas, el que sí és cert que des de la conselleria es
treballa per poder tenir informació global i actualitzada sobre els
costs de la insularitat, i que just tenguem tot aquest estudi
realitzat i tota aquesta informació a l’abast de tothom la
posarem, la publicarem i la donarem a conèixer a tots els partits
de l’oposició sense cap tipus de problema. Volem que tothom
tengui tota la informació per poder preparar i poder proposar un
nou REB que sigui el més adequat possible, i tenint totes les
dades doncs lògicament serà el millor possible per a tots.
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Quant al segon punt, estam d’acord amb la primera part de
l’anunciat, nosaltres votaríem aquest punt sempre i quan quedés
així, “el Parlament de les Illes Balears expressa la necessitat de
fixar com a objectiu essencial per a 2014 l’aprovació d’un nou
règim especial per a Balears que sigui fruit d’un ampli acord
polític, econòmic i social”. Demanaríem que es pogués retirar
la resta de l’enunciat, i ho consideram així perquè, i ho hem dit
altres vegades, creim que el fòrum de debatre i consensuar les
propostes per a aquest nou REB és el Fòrum Balears
Competitiva, un organisme del qual formen part, a més de
representants del Govern, dels consells i dels ajuntaments,
representants dels sindicats, que sembla ser que s’ha mostrat
que no hi van perquè no els paguen les dietes, però bé, en fi,
però bé els sindicats si volen anar-hi de manera gratuïta hi
podran anar perquè estan dins el el Fòrum Balears Competitiva,
hi ha representants de la UIB, hi ha representants d’associacions
empresarials, d’autònoms, del ColAlegi d’Economistes, etc., crec
que un ampli ventall de la societat civil, un ampli ventall de les
administracions públiques, que crec que poden fer una feina
conjunta boníssima i on es poden debatre i consensuar propostes
de cara a oferir un projecte...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...un projecte adequat -sí vaig acabant, un moment, vaig
explicant un poc els punts que nosaltres votaríem a favor.

Quant al punt 3, tot i que el compartim en la major part,
presentam una redacció alternativa que li faré arribar i si vol
durant cinc minuts el podem modificar o el podem debatre.
Bàsicament en el que no estam massa d’acord és amb el punt a),
que parla d’exempcions fiscals i de reducció de la fiscalitat, ja
ens agradaria que ens poguéssim aplicar exempcions fiscals i
tenir bonificacions ens imposts pel fet de la nostra insularitat,
però tots sabem que aquesta qüestió és pràcticament impossible;
una impossibilitat que el mateix president Antich ja reconeixia
dia 21 de desembre de 2008, hi ha un titular molt ilAlustratiu del
diari El Mundo que deia: “Antich blindará la financiación con
el nuevo REB pero renuncia a las ventajas fiscales” i per què
deia que renunciava als avantatges fiscals?, perquè açò aniria en
contra d’una directiva europea. El primer REB contemplava ja
una sèrie d’incentius fiscals i es va haver de retirar precisament
perquè contravenia una directiva europea. Des del nostre punt
de vista, consideram molt complicat que se’ns puguin
reconèixer (...) incentius fiscals i per tant, no ens podem
comprometre a aquesta qüestió i per tant a aquest punt no hi
estam d’acord i per açò presentam una proposta alternativa.

Per tant i en resum, votaríem a favor al punt 1, al 2 sempre
i quan es retiri la darrera part i presentam una alternativa molt
semblant al que presenta el Partit Socialista, és pràcticament
molt semblant, que podríem perfilar si li ve bé i en podem parlar
cinc minuts. Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Supòs que vol fer ús de la paraula i si
els sembla llavors en funció del que estimi el grup proposant
podríem fer un petit recés d’un parell de minuts per consensuar,

si n'és el cas, el contingut de la proposta. Té vostè cinc minuts,
Sr. Marc Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull començar fent una
reflexió entorn a com explica el Partit Popular les coses, li ho he
sentit al Sr. Mercadal en la seva primera intervenció, li he sentit
ara al Sr. Camps, que expliquen el fet que els sindicats no van
a les reunions de la Fundació Balears Competitiva perquè no
saben el cost de les dietes que cobraran, està recollit en actes i
em sembla d’una manca -d’una manca- de predisposició a la
construcció d’acords, al menyspreu cap a entitats sindicals que
estan treballant cada dia, amb una confrontació oberta que no
ajuda en res absolutament a construir res i que es mou, dins
aquest espai de confrontació que a vostès tant els agrada, però
que sigui aquesta actitud de la falsedat i de les mitges veritats el
plantejament i la dinàmica per desprestigiar les entitats, en
aquest cas les sindicals, em sembla una falta de respecte
absoluta, i jo els demanaré que ho retirin, no ho dic perquè
m’afecti açò, però crec que no és així com s’han de comportar
ni s’han de dir en aquesta casa les coses.

Ho dic amb tota la sinceritat del món i per tant don.. i esper
que el president doni peu al fet que el Partit Popular pugui
rectificar (...) si ho creu convenient. Si es reafirmen en
qualsevol cas em sembla la pitjor de les maneres possibles per
construir aquesta comunitat autònoma. Així ho dic, la pitjor de
les maneres possibles.

A partir d’aquí, qüestions, l’Estatut d’Autonomia a la
disposició transitòria novena estableix un termini de set anys -de
set anys- i per tant, que el 2014 entri en vigor en nou règim
especial per a Balears, ni el 2008 ni el 2011, el 2014. Per tant,
açò és feina d’aquesta legislatura. Em sembla molt bé que
vostès puguin rallar que el 2008 no sé què, el 2014 ha d’entrar
un nou règim especial i per tant, com que ha d’entrar un nou
règim especial el 2014 -el 2014- correspon a aquesta legislatura
i a aquest govern fer aquesta feina, i no la fan i no la fan.

He quedat sorprès de saber que al mes de març de 2014 el
Govern de les Illes Balears no té ni tan sols l’anàlisi dels costs
de la insularitat. No és que estiguin encara perfilant un poc la
llei com ha de ser, és que no han diagnosticat quina és la
situació, tres anys de legislatura -tres anys de legislatura- i
davant aquesta realitat puc entendre que al president açò li
molesti, ens sembla que no pot ser, de cap de les maneres, que
ja hauríem de tenir aquesta informació.

Per tant, açò també és nou, els partits de l’oposició no tenim
la informació, no perquè el Govern n’amagui, sinó perquè
senzillament encara no la té, i el compromís del Govern de les
Illes Balears era que el març del 2014 el règim especial entraria
a Corts Generals i no han fet encara l’anàlisi ni la diagnosi. Han
de passar moltes coses encara aquest 2014. Han de passar
moltes coses el 2014. El que és clar és que la feina, com veim,
no s’ha fet.
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Intentaré ser molt ràpid, inversions estatutàries, el 2012 a la
liquidació hi són totes, els recursos hi són tots, i el Partit
Popular ho sap, si no hi fossin no haurien signat els convenis de
pròrroga que estan tots conveniats i prorrogats i el Govern els
executarà amb els doblers que ja té, faltaria més! Açò ho saben,
tenen fins el 2017 per fer-ho i per tant, ho poden fer.

Què és el que no ha fet el Partit Popular, el Govern i ho ha
reconegut el mateix vicepresident?, presentar cap projecte
davant Madrid, en tres anys no n’ha presentat cap, efectivament.
Quina és la conseqüència que no hagi presentat cap?, que les
Illes Balears estigui a la cua de totes les comunitats autònomes
d’Espanya en inversió del Govern de l’Estat a les Illes Balears.
Estam els darrers el 2014, hi estàvem el 2013, el 2012 ens hi
vàrem començar a apropar i açò és fruit d’una falta d’iniciativa
de govern, que ens ha duit on som en aquests moments.

Me’n vaig a la part constructiva i li faig dues preguntes..., sí,
li vaig almanco una pregunta, Sr. Camps...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Vaig acabant; si estam d’acord en els principis del nou REB,
bàsicament, per què no el volen treballar de manera conjunta?,
per quin motiu?, per quin motiu no volen crear un espai de
treball?, si resulta que som tan coincidents i que efectivament el
plantejament que feim és tan similar, és que no puc entendre ni
concebre el motiu pel qual el Partit Popular es nega a crear un
espai exclusiu per avançar en matèria de règim especial, no ho
puc entendre de cap de les maneres i nosaltres ens mantenim en
aquest plantejament. 

Al punt 2, i ja acab explicant el posicionament, al punt 2
volem que hi hagi aquest espai de treball i ens hi reafirmam si
a més a més ens diu que compartim els principis.

Respecte del punt 3, nosaltres demanam estudiar les
conseqüències que pot tenir l’establiment de les exempcions
fiscals, si ja sabem que és molt difícil, però és qüestió de
voluntat política i de capacitat davant Madrid i davant Europa.
Si vostès tiren la tovallola, ho puc respectar, nosaltres ho volem
analitzar a fons, tots, i voldríem que hi hagués un acord de totes
les forces polítiques -vostès, nosaltres, el Grup MÉS- que
digués, després d’haver-ho analitzat fins aquí podem arribar i
açò és el que hauríem de reclamar tots de manera conjunta,
governi qui governi ara i d’aquí quatre anys en els
plantejaments d’exempcions fiscals.

Aquest és, per tant, el nostre plantejament, ens reafirmam en
els punts, són propostes d’estudi, de treball, no és que diguem
que han de ser ja una realitat, sinó que les volem treballar amb
vostès i els demanam que no ens diguin que els que no volen
treballar som nosaltres, ho volem estudiar i ho volem estudiar
de manera conjunta perquè surti un posicionament clar. Serà
molt difícil evidentment si el Govern, que és el que té els
mitjans, no ha fet encara la feina d’anàlisi i diagnosi. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, S. Marc Pons. Entenc que el consens no fa
necessari que hi hagi cinc minuts de recés per mirar d’arribar a
un acord...

EL SR. PONS I PONS:

No hi ha cap inconvenient que puguem rallar, en qualsevol
cas ens reafirmam en el plantejament, volem treballar, són
vostès.

EL SR. PRESIDENT:

Idò feim dos minuts de recés.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marc Pons, no... perfecte, idò procedim a la votació. En
conseqüència, vegem...,

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
1340/14.

Vots a favor?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Nosaltres demanaríem votar el punt 1 per separat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, si els sembla bé, votarem en primer lloc el punt
1 de la Proposició no de llei RGE núm. 1340/14.

Vots a favor del punt 1? Queda aprovat el punt 1 per
assentiment.

Passam a la votació de la resta de punts de la Proposició
RGE núm. 1340/14.

Vots a favor? 4 vots..., 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència, queda aprovat per assentiment el punt 1 de
la Proposició no de llei RGE núm. 1340/14 i rebutjats els punts
2 i 3 de la mateixa proposició no de llei.

Una vegada esgotat l’ordre del dia i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Gràcies, senyors diputats.
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