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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, bon dia, senyores diputades i senyors diputats,
començarem la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sr. President, Carolina Torres substitueix Marga Serra.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix Llorenç Galmés.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens substitueix Virtudes Marí.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Fernando Rubio substitueix Marga Serra...

(Rialles i una veu de fons que diu “Sion, Sion”)

... Sion Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en
el debat i votació de tres proposicions no de llei: en primer lloc
la RGE núm. 9213/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a l’actualització de l’índex de qualitat en el treball de les Illes
Balears; en segon lloc, la RGE núm. 10526/14, presentada
igualment..., presentada en aquest cas pel Grup Parlamentari
MÉS, relativa a solució per als estalviadors afectats pel cas
Fórum Filatélico, SA, Afinsa Bienes Tangibles, SA y Arte y
Naturaleza Gespart; en tercer lloc, la RGE núm. 392/15,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
confecció de propostes al Pla Juncker.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9213/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'actualització
de l'Índex de Qualitat en el Treball a les Illes Balears.

A continuació per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 9213/14, per part del Grup Parlamentari Socialista intervé
l’Hble. Sra. Pilar Sansó, com vostè sap per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. L’Índex de Qualitat de Treball,
l’IQT, mesura la situació laboral de les comunitats autònomes
en base a poder fer una anàlisi comparativa dels següents
paràmetres: condicions dels llocs de feina, relacions laborals,
qualificació, habilitats i aprenentatge, accés i participació en el
mercat laboral, igualtat de gènere, cohesió social i mercat del
treball, salaris i productivitat, i benestar i protecció social. Per
tal de poder dur a terme aquesta anàlisi s’utilitzen 39 indicadors.

Com veim, per tant, es tracta d’una valoració i un estudi del
mercat laboral més ampli que el que puguin oferir qualssevol
altres índexs ja que s’analitzen característiques més rellevants,
molt important avui dia a tenir a compte a causa de la situació
econòmica en què ens trobam, per tant ens donen informació
molt més rellevant sobre el mercat de treball. 

Alguns dels indicadors que es valoren són la sinistralitat
laboral, la conflictivitat, la no discriminació entre altres
paràmetres.

En l’estudi d’aquests indicadors s’analitzen conceptes, com
ja hem comentat, com la flexibilització, la temporalitat, la
desigualtat, l’exclusió de colAlectius, etcètera, conceptes
interessants i que s’haurien de tenir en compte a l’hora de dur a
terme polítiques de treball.

L’any 2004 el liquidat Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears va presentar l’estudi La qualitat del treball, una
proposta d’indicadors, un estudi complet que va seguir la
metodologia proposada per la comissió europea per tal de
disposar d’un indicador comparatiu per valorar la qualitat del
treball a les diferents regions europees. Al 2008 el CES va
emprar l’índex sintètic d’actualització i va presentar l’estudi
Indicadors de la qualitat de treball. Fins al 2011 les successives
memòries anuals del CES es varen anar presentant amb les
estimacions actualitzades amb aquest índex. 

La Conselleria de Treball alhora va elaborar i publicar al
2011 la ColAlecció d’Estudis Laborals. L’índex de la qualitat en
el treball: actualització dels resultats de l’any 2011 i que
encara es pot consultar a través de la web del Govern de les Illes
Balears, de fet, aquest estudi es va difondre en la revista
Conjuntura Econòmica al novembre del 2013.

En aquests moments de crisi i amb l’impacte de la reforma
laboral del 2012 i amb els successius desenvolupaments
legislatius, tant estatal com autonòmics, en aquest moment en
què s’ha incrementat la precarietat laboral i les desigualtats
estaria molt bé conèixer l’evolució d’aquest índex, amb
l’objectiu de fer les correccions necessàries en les decisions
polítiques dutes a terme en aquesta matèria i sobretot perquè les
decisions que es prenguin puguin tenir més èxit.

Atès que amb la suspensió indefinida del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears es dificulta qualsevol estudi
complex del mercat laboral existent, consideram prioritari que
el Govern, seguint les instruccions del CES al 2004 i
modificades pel mateix CES al 2009, actualitzi l’índex de
qualitat del treball.



ECONOMIA / Núm. 65 / 5 de febrer del 2015 951

 

Per tant, per tots aquests motius, el Grup Parlamentari
Socialista presentam la següent proposició de llei: punt 1, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar i comunicar l’actualització del resultat de
2013 de l’Índex de Qualitat en el Treball seguint els criteris
actualitzats al 2008 en l’estudi del CES Indicadors de qualitat
del treball en un termini màxim de dos mesos. I el segon punt:
el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar d’ofici l’actualització anual de l’Índex de
Qualitat en el Treball i en faciliti la difusió dels seus resultats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Sansó. Ara per part del Grup
Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel
Àngel Mas, per un temps màxim, com vostè sap, de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Manifestam el suport a aquesta proposició
no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Mas. Ara per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Margalida Prohens, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats,
en primer lloc voldria lamentar que, ja que aquesta és una
proposició no de llei que s’aprofita per parlar de treball, cap dels
portaveus que m’han precedit no hagi aprofitat per dir que a la
comunitat autònoma duim 27 mesos, a les Illes Balears duim 27
mesos reduint les llistes d’atur i 21 mesos generant ocupació
neta, vol dir..., crec que reconèixer aquestes dades no fa mal a
ningú, si més no els donaria una credibilitat que no tenen en
negar una realitat que ja és al carrer.

Podem parlar d’indicadors, però crec que tenir 23.787 nous
contractes el darrer mes, un mes de gener que no és
especialment un mes laboralment fort a la nostra comunitat
autònoma, és una bona notícia, són 2.150 contractes més que fa
un any. I si em parlen de quin tipus de contractes, perquè aquest
és el nou mantra de l’esquerra quan parlam d’ocupació, vull
recordar que vàrem començar aquesta legislatura amb una
esquerra que ens deia que les polítiques del Partit Popular
durien a la destrucció d’ocupació, que no seríem capaços de
generar riquesa, de generar creixement econòmic; quan aquest
mantra ja no va funcionar, perquè a més les dades començaven
a ser positives, no tan sols no varen reconèixer no l’esforç del
Govern del Partit Popular i l’efectivitat de les seves reformes
que també hi són, sinó l’esforç dels ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears, dels nostres empresaris, dels nostres autònoms per
apostar per aquests creixements, per aquesta contractació i per
aquesta estabilitat. 

Després vàrem veure com varen canviar el mantra i varen
començar a parlar de la qualitat de la contractació. També les
darreres dades els desmunten ja aquest nou mantra, aquest nou

eslògan i supòs que per al mes que ve ja se n’hauran cercat un
altre. Podem veure, per exemple, que les darreres dades que
tenim del mes de gener, els contractes indefinits suposen un
creixement d’un 27,1%, creixen en major proporció que no els
de caràcter temporal que ho fan un 7,3%, i que les Illes Balears
són la segona autonomia amb major pes de contractació
indefinida, només superada per Madrid. 

Per tant, crec que això serien dades que hagués estat bé que
destacàs sobretot el grup proposant d’aquesta proposició no de
llei.

Quant a l’Índex de Qualitat en el Treball, és l’Observatori
del Treball de les Illes Balears l’organisme responsable de
l’actualització de la bateria d’indicadors que formen part
d’aquest índex sintètic de l’Índex de Qualitat en el Treball i que
ha detallat la portaveu del Grup Socialista.  Per tant, no és cert,
com diu el text de la seva proposició no de llei, que la suspensió
indefinida del CES, que vull recordar que la va proposar el
Partit Popular com a mesura d’estalvi i que, una vegada més,
com ha fet l’esquerra a totes i cadascuna de les mesures
d’estalvi que hem dut a aquesta cambra parlamentària, es va
votar en contra; per tant, sent l’Observatori de Treball de les
Illes Balears el que sempre, quan hi havia el CES en
funcionament i també ara, ha realitzat aquesta actualització
d’aquest índex, no és cert el que diu que la suspensió indefinida
dificulti l’estudi del mercat laboral.

Sí és cert que la seva colAlaboració en el capítol de mercat de
treball en la memòria del CES sobre l’economia, el treball, la
societat de les Illes Balears ha permès la contínua actualització
i posterior publicació d’aquests resultats. 

A la darrera memòria del CES de l’any 2011 es varen
actualitzar els indicadors de qualitat en el treball del 2010, atès
el grau de complexitat per confeccionar aquest indicador que,
com ha dit la Sra. Sansó, té més de trenta variables, cadascuna
de les quals té el suport d’una estadística oficial independent i
distinta, s’utilitzen les dades que estan totalment tancades amb
tots els indicadors i en l’àmbit que afecta l’índex. Per aquest
motiu hi ha un any d’endarreriment quant a la publicació de
resultats quantitatius.

Els resultats de 2011 es varen actualitzar per part, com és
habitual, de l’equip de l’Observatori de Treball durant els anys
2012 i 2013 i es va publicar com a monogràfic l’Índex de
Qualitat en el Treball. actualització de resultats, any 2011 en el
Butlletí de Conjuntura Econòmica de les Illes Balears del mes
de novembre de 2013 i es va penjar a la web de l’Observatori
del Treball de les Illes Balears que depèn de la Direcció General
d’Economia i Estadística.

Per tant, d’aquests dos punts que ens proposen, el segon punt
que parla d’instar el Govern de les Illes Balears a executar
d’ofici l’actualització actual de l’índex de qualitat, hi votarem
a favor, però perquè es fa i perquè sempre el Govern de les Illes
Balears ha actualitzat d’ofici aquest índex. Una altra cosa és que
es difonguin els resultats o no es difonguin, però l’actualització
es fa cada any.
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Quant al primer punt, que demana executar i comunicar
l’actualització dels resultats en un termini màxim de dos mesos,
també hi votarem a favor. Hi votarem a favor perquè dins el
proper Butlletí de Conjuntura Econòmica de les Illes Balears
que sortirà el mes de març de 2015 ja estava previst publicar
com a monogràfic l’Índex de Qualitat en el Treball,
actualització dels resultats any 2013.

Les actualitzacions de l’indicador de 2012, com he dit, es
varen fer per part de l’Observatori del Treball de les Illes
Balears, però no es varen publicar, si bé seran recollides en
aquest monogràfic juntament amb els resultats de 2013.

Per tant, des del Grup Popular donam suport als dos punts de
la proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Supòs que vol fer ús de la paraula el
grup proposant, idò, Sra. Sansó, té vostè cinc minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sr. President, moltes gràcies. En primer lloc, vull agrair
el suport dels dos grups que ens han donat suport, el Grup MÉS
fora fer-ne molta menció, però el Partit Popular ens ha donat
suport després d’haver-nos donat galtades per amunt i per avall.
Abans de tancar aquest punt, ja que la Sra. Prohens ens ha donat
un poc de sacsejada, li contestaré. 

Sra. Prohens, per felicitar aquest Govern per la feina que fa,
es basten vostès mateixos. És veritat que hi ha hagut creixement
en l’ocupació de les Illes Balears, però és vera i no es pot negar
que hi ha molts, però molts de contractes precaris, ja no d’un
mes, sinó d’una setmana o d’hores. Per tant, tan bé no ho deu
haver fet aquest govern. I una altra cosa: quan les coses van
malament, tot és culpa de l’herència, de la nostra herència, no
de la del Sr. Matas, de la nostra, perquè ens la donen a nosaltres,
la culpa de tots els mals d’aquesta terra, i quan va un poc bé tot
és gràcies a vostès, sí, miri quines coses, els treballadors
d’aquesta comunitat autònoma no hi tenen res a veure, els
empresaris no hi tenen res a veure amb la recuperació, ningú,
només vostès, semblen com a Déu o un sant, no sé què arribaran
a ser perquè...bé, poden quedar aquí de per vida si ho fan tot tan
bé. Esperem que no perquè hi ha gent que ho passa molt
malament gràcies a les seves polítiques.

Pel que fa a l’Observatori del Treball de les Illes Balears,
que és el responsable d’actualitzar aquestes dades, vostè diu que
s’han actualitzat, però que no s’han publicat, vaja gràcia, idò!,
per què s’actualitzen si no s’ha de donar difusió de
l’actualització? Per què no interessa? Això no té raó de ser, si
s’actualitzen s’han de publicar, només faltaria, i si no s’han
actualitzat, reconeguin que no s’ha fet la feina que s’hauria
d’haver fet i no passa res, tothom té dret a equivocar-se, qui
pren decisions té dret a equivocar-se, només faltaria.

Pel que ha dit que el CES, de suspensió, d’assassinat del
CES va ser una decisió política com a mesura d’estalvi, això, li
ho neg, més que negar, perquè no és vera i vostè sap que no és
vera, tot el personal es va recolAlocar perquè eren funcionaris de
la comunitat autònoma de les Illes Balears o de l’Universitat,
l’estalvi va ser mínim. El que passa és que no els interessava
cap òrgan independent que no estigués a la veu del seu govern
i del seu partit, això és el que no volien, i al Sr. Mercadal no
importa que li passin notes, que no té dret a paraula.

I una altra cosa, estic contenta que comencin a fer feina en
els punts 1 i 2, en els punts que hem proposat, perquè vostès
sembla que han fet feina i fan feina, i no saben res del que hem
proposat, per tant, agraïm que si és gràcies a la nostra iniciativa
que s’hagin posat en marxa en aquests temes i si ja ho duien fet
i no ho havien publicat o no ho volien publicar, idò benvingut
sigui que ara ho publiquin.

Per tant, gràcies a tots per aquest suport i res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sra. Sansó. Puc entendre que aquesta
proposició no de llei queda aprovada per assentiment? Sí, Sr.
Mas...

Idò queda, la Proposició no de llei RGE núm. 9213/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a l’actualització de
l’Índex de Qualitat en el Treball de les Illes Balears, queda
aprovada per assentiment.

Enhorabona, Sra. Sansó.

2) Proposició no de llei RGE núm. 10526/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a solució per als
estalviadors afectats pel cas de Fórum Filatélico, SA, Afinsa
Bienes Tangibles, SA, i Arte y Naturaleza Gespart, SL.

Ara passam... a continuació per defensar la segona
proposició no de llei, en aquest cas presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a solució per als estalviadors
afectats pel cas Fórum Filatélico, SA, Afinsa Bienes Tangibles,
SA, y Arte y Naturaleza Gespart, SL, per defensar la proposició
no de llei intervé l’Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Mas, com
sap, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull donar la
benvinguda i agrair aquí al representant legal del Fórum
Filatélico Afinsa que és en aquesta comissió, agrair la seva
presència, manifestar comprensió i solidaritat cap a aquests
milers d’afectats que tenim a Balears d’aquesta gran estafa.
Intentaré fer una exposició el més objectiva possible, apartidista
i cercant el consens en un tema en qual crec que tots hem de fer
feina i hi hem de posar consens.
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Som davant la típica i tòpica estafa piramidal, típica i tòpica
que existeix des que la humanitat té coneixement dels sistemes
financers, inversions que no valen el que toca i van estafant i
enganant un darrere l’altre i funcionen a mesura que van captant
inversors fins que un dia s’acaba i quan s’acaba tot cau, tot cau
com a un castell de cartes.

A tot l’Estat hi ha 477.000 afectats, a Balears són uns 3.000,
es calcula que l’estafa arriba a 4.800.000 euros, una enormitat,
4.800 milions d’euros. 

Hi va haver una intervenció judicial dia 9 de maig del 2006,
va començar, i aquí es posa en evidència la penosa i lamentable
situació de l’Administració de Justícia. A l’octubre de 2014 el
jutge instructor va decretar l’obertura de judici oral, és a dir, va
acabar la primera fase de la instrucció, és a dir, vuit anys per
això, just per això ja l’Estat els hauria d’indemnitzar, una
autèntica vergonya, una autèntica vergonya. Un procediment
molt més complex que aquest a Estats Units, Lehman Brothers,
en un any ho solucionen, Bernard és dins la presó al cap d’un
any i tot solucionat, aquí, a Espanya, al cap d’un, al cap nou,
vuit anys, encara hem de definir l’obertura de judici oral, nou
anys, i el que els espera a aquesta pobra gent.

Aquí ens hem de demanar, el debat que s’ha de fer és si hi
ha una responsabilitat dels poders públics en tota aquesta
història. Ens hem de demanar: han invertit malament aquests
afectats? I la veritat, em costaria dir que no, vull dir, jo crec que
sí que han invertit malament i també en són corresponsables,
vull dir això és just i correcte valorar-ho, en són
corresponsables, han fet aquesta inversió i ho han fet malament.

Ara, la pregunta pertinent és si hi ha corresponsabilitat dels
poders públics i entenc que la resposta és evident i ha de ser sí,
i és perquè som davant una empresa veritablement gran que fins
i tot es permetia patrocinar un club de bàsquet de primera
divisió, i l’inversor petit tenia dret a pensar que hi havia una
supervisió pública, que hi havia el control de l’autoritat de
consum, com a mínim, i això no ha estat així. Són inversors
petits i tenen un caràcter popular, gent molt humil, que han
confiat amb aquestes empreses, com qualsevol estalviador
confia amb entitats financeres reconegudes. El 94,81% dels
afectats tenia invertits quantitats inferiors a 50.000 euros, tots
ells provinents majoritàriament de l’estalvi familiar, obtingut en
períodes de fins a 20 anys. Assistim per tant, a una progressió
molt elevada de perjudicats que feien servir per a aquests
estalvis complements de pensió que podien oscilAlar entre 100
i 400 euros mensuals, gent molt humil.

Per tant, tot i que sí hem d’admetre que hi ha una
corresponsabilitat pels actes propis, és lògic pensar i deduir que
aquests petits inversors tenien el pensament que hi havia una
supervisió pública, com existeix en els bancs i que aquí va fallar
i d’una forma molt grollera; que pensaven que l’autoritat de
consum protegiria el consumidor, i aquí va fallar de forma molt
grollera amb gent molt humil. Si gent no tan humil, o gent en
situació com per exemple ara es planteja amb Bankia, tendran
dret a aquest tipus de solidaritat colAlectiva, des del Grup MÉS
entenem que això ha d’afectar aquestes 3.000 famílies de
Balears.

Crec que per part del Parlament de les Illes Balears hem de
mostrar comprensió i solidaritat cap aquesta gent. I per això des
del Grup MÉS proposam: 1.- La recerca d’una solució per a
aquests petits estalviadors, que els permeti avançar a la major
brevetat possible cap a la finalització dels seus respectius
processos judicials. Duim 9 anys, patètic! I 2.- Que es valori
detingudament si s’estima oportú, accepti i dugui a terme la
proposta plantejada per la Plataforma Unitària Solució Fòrum
Afinsa, per tal de cercar una solució als afectats, consistent que
el Ministeri d’Economia i Competitivitat, a través de l’Institut
de Crèdit Oficial (ICO), dirigeixi a qui ostenta la condició de
consumidors i usuaris una oferta d’adquisició de les quantitats
reconegudes com a crèdit en el respectiu procediment concursal
en curs.

Això és tot.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé Sr. Mas. En torn de fixació de posició per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Maicas, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Moltes gràcies, presidenta. Li avançam, Sr. Mas, que el
nostre grup donarà suport a la seva iniciativa. Certament Fórum
Filatélico fou un frau que afectà un nombrós colAlectiu de petits
estalviadors i ho feu burlant els controls que han de prevenir
aquestes situacions d’engany i d’estafa. I li donam suport amb
el benentès que s’abusà de la bona fe, o de la ignorància dels
inversors, no de la seva avidesa.

Recordem que aleshores, fa 8, 10, 12 anys Fórum Afinsa
oferí als inversors rendibilitats que multiplicaven per 3 o per 4
les que oferien als seus clients les entitats financeres
tradicionals. Aquesta situació, aquesta particularitat,
curiosament no cridà l’atenció dels qui han de vetllar i han de
supervisar tant la publicitat enganyosa com que no es tracti
d’estructures piramidals, que s’aprofiten dels ciutadans que els
confien els seus estalvis.

En qualsevol cas, els afectats mereixen que es busqui i es
trobi una solució. Pensam que una justícia diferida, una justícia
lenta esdevé una injustícia. Aquells que perderen els seus
estalvis mereixen que l’Estat, mitjançant les institucions al seu
servei, s’esforci a palAliar la seva situació d’indefensió i que
finalment s’apliqui allò que és just. La resta, vostè ho exposa de
forma minuciosa i només podria repetir-me.

Li repetesc, un cop més, el nostre suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Fidalgo, per un temps de deu minuts.
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EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bien, yo quiero introducir
un relato de cuál ha sido el iter de esta iniciativa hasta llegar a
esta comisión parlamentaria. En concreto mi grupo
parlamentario, y sé que otros grupos también han hecho lo
propio, tuvo la oportunidad de reunirse con una asociación de
defensa de consumidores y usuarios, que acudió a nuestra casa
para pedir ayuda, conforme a la voluntad de presentar y en su
caso, ver cuál era la disposición de nuestro grupo parlamentario
para aprobar esta proposición no de ley.

Nosotros y el Grupo Parlamentario Popular desde el primer
momento les expresamos nuestra disposición y nuestra voluntad
de ser un mecanismo de acción en la ayuda y demanda de sus
intereses. En primer lugar, porque las soluciones que planteaban
no nos parecían ni demagógicas, ni poco adecuadas al
procedimiento del que estamos hablando, sino que lejos de eso,
nos parecían adecuadas y justas. Estoy de acuerdo con las
reflexiones del portavoz del Grupo Parlamentario MÉS en torno
a la lentitud de la justicia en nuestro país. Es cierto que el Grupo
Parlamentario MÉS las críticas las hace cuando está en la
oposición y jamás yo escuché, o tuve oportunidad de ver a nadie
de su grupo parlamentario del 2006 hasta la fecha, reunirse o
interesarse por absolutamente nadie relacionado con esta
plataforma. Lo que no significa absolutamente nada, al final hoy
estamos aquí y nuestro grupo parlamentario va dar apoyo a esta
iniciativa.

Y en cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, queda el
Banco de España, que, habida cuenta de que ya no imprime
dinero y su principal función es la de controlar, pues, en fin, la
opinión generalizada en el mundo consumista es que las
instituciones públicas en este sentido y especialmente el Banco
de España, que tiene el deber de garante de auditar que estas
circunstancias legales se cumplan de manera estricta, en ese
caso miró para otro lado, cuando estaba además presidido por
un antiguo subsecretario de Estado del Partido Socialista.

Dicho esto, que es un poco una rememoración política del
asunto, hay que decir que en Baleares varios son los datos que
se ponen encima de la mesa, pero creo que el fraude afecta a
más de 1.500 familias y que existe una cuantía estimada por este
fraude de más de 13 millones de euros en la delimitación de
nuestro archipiélago. Habida cuenta de la inmensidad de casos
y asociaciones personadas en los procedimientos desde el año
2006, en concreto lo de la mayor intervención de las tres
entidades, pues como usted sabe Sr. Mas, hay un procedimiento
concursal abierto, hay otra causa abierta por la Audiencia
Nacional en el tema penal.

Incluso ya existe un antecedente, y conecto esto con el hilo
que intentaba hilvanar el representante del Grupo Parlamentario
MÉS, aludiendo a la responsabilidad patrimonial, en este caso
de las instituciones que debían, efectivamente, garantizar que se
auditaba y que una empresa que actuaba prestando no sólo
servicios mercantiles, sino además financieros, que, como usted
sabe, la Ley del mercado de valores especifica y relata
explícitamente cuáles son los requisitos que debe cumplir una
sociedad de esas características, pues no se llevaron a cabo. Yo
defiendo esa tesis, el Tribunal Supremo, en sentencia de 13 de
diciembre del 2010, estableció que no existía responsabilidad
patrimonial. Yo, Sr. Mas, en este caso estoy con usted, yo creo

que ni la CNMV, ni el Banco de España, en ese momento
hicieron lo que debían y lo que las leyes establecen que deben
hacer en un caso como el que nos ocupa, que, además de ser,
efectivamente, una estafa piramidal, pues ha puesto en riesgo a
prácticamente medio millón de familias españolas que
invirtieron en estas tres entidades.

Y la solución planteada que es, en definitiva, y si me
permiten reproducirla de manera sucinta, que el Gobierno
instruya al Instituto de Crédito Oficial a que adquiera la deuda
de las mercantiles con aquellos clientes que sean considerados
consumidores y usuarios y ceder al Estado los derechos de
cobro. Y es no mía una proposición presentada a instancias del
Grupo Unión Progreso y Democracia, que se debatió en los
mismos términos en los que lo estamos haciendo nosotros y
recibió el respaldo del Grupo Parlamentario Popular. No se trata
de una cuestión de adhesión, puesto que cuando nosotros ya
explicamos como grupo parlamentario que damos apoyo a esta
iniciativa, que nos parece justa y razonable, no se había
producido esa votación en el Congreso de los Diputados.

Celebro que seamos capaces de establecer sinergias para que
la gente que tiene necesidades y problemas y acude a los
políticos, vea un atisbo de luz y de responsabilidad. Y en
cualquier caso que no haya sido mi grupo parlamentario el que
ha presentado esa iniciativa y haya sido el Grupo Parlamentario
MÉS, pues agradecerles la buena disposición en el debate y en
su caso aprobación de esta iniciativa.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé Sr. Fidalgo. Supòs que el grup proposant vol fer ús
de la paraula per contradiccions. Per tant, té cinc minuts, Sr.
Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Moltes gràcies al Partit Popular pel seu tarannà, pel seu
suport, igualment al Partit Socialista. Jo crec que al lletrat,
representant d’Afinsa i als afectats de Fòrum Filatèlic de
Balears, li donem una bona imatge. També dir que no sempre
sol ser així, més aviat no és així, però crec que ara sí hem fet
honor a la feina que tenim encarregada els representats públics,
de servidors públics. I jo crec que tots estaríem d’acord que
podrà traslladar als seus clients, Sr. Lletrat, la solidaritat i la
comprensió per part d’aquest Parlament en relació amb aquesta
estafa. Per tant, moltes gràcies a tothom. 

I per últim, no vull deixar de comentar que és la primera
PNL que m’aproven en un any, la qual cosa m’omple de
satisfacció i alegria.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Mas. Entenem que s’aprova per unanimitat. No
és vera portaveus? Sí. Per tant, s’aprova per unanimitat. I avui
sí que podem estar contents ja que aquestes vacances han servit,
sembla, per poder arribar a acords. Molt bé.

3) Proposició no de llei RGE núm. 392/15, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la confecció de
propostes al Pla Juncker.

Per tant, continuam amb la Proposició no de llei RGE núm.
392, que presenta el Grup Socialista. Per defensar la proposició
no de llei té la paraula el Sr. Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies. Si pensam que l’oposició està en ratxa,
perquè n’hi ha dos de dos, tal vegada encara tenim sort i ens pot
caure una tercera.

Una proposició no de llei que en certa manera surt, jo diria
que en part amb certa sorpresa des de la pròpia oposició, que
davant una preocupació per una manca d’inversions a les Illes
Balears, fa tot un seguit de reflexions i ens explicam des de
l’oposició en relació a una oportunitat d’inversió, lligada en
aquest cas al Pla Juncker, que després explicaré, però que, la
primera sorpresa seria, que és l’oposició la que fa públic i
afavoreix aquest debat, quan davant d’una qüestió tan important
com aquesta, sembla que hauria d’haver estat la pròpia
iniciativa del Govern, qui l’hauria d’haver cercada i per tant,
fomentar aquest debat.

Surt aquesta reflexió, insistesc, i aquesta preocupació,
davant una manca jo crec que d’iniciativa per part del Govern
autonòmic a l’hora d’aconseguir, de cercar, d’assolir inversions
públiques a les Illes Balears. Les inversions estatutàries, s’ha
repetit moltes vegades, en són un clar exemple. Ho són també
i ho és també el fet que en aquesta legislatura els pressuposts
estatals ubiquin les Illes Balears com el lloc on menys inverteix
de tota Espanya el Govern central. Ho és també el fet que en
matèria de finançament no s’hagi fet cap passa cap endavant, ni
amb el nou sistema de finançament autonòmic, ni amb el règim
especial per a Balears, ni que no hi hagi hagut fons, com la
negociació de les ajudes europees a l’agricultura, la PAC, que
hagin beneficiat les Illes Balears. L’eliminació de plans
específics per a les Illes Balears, com el PDRS, o Pla de
regadius. O fins i tot el fons FEDER, que també han suposat una
reducció important de recursos per a les Illes Balears. Ens han
duit a demanar i a plantejar la iniciativa davant d’aquesta
cambra, amb la intenció de no perdre més aquest tren de les
inversions que al llarg d’aquesta legislatura hem pogut veure.

Tant és així i els pos el darrer exemple, com que a les
Balears mai no havíem tingut uns pressuposts tan alts com ara,
ja aquest any 2015 fregam els 4.000 milions d’euros de
pressupost i, en canvi, mai no hi ha hagut tan poca inversió
pública a les Illes Balears com ara. Açò no és bo i és cert que
s’enganxa a una dinàmica que era aquest plantejament de
l’austeritat, on no s’havia de fer res, i no era bo que no es fes
res. I que ara en aquest darrer mig any, la Unió Europea en certa
manera ha canviat de dinàmica i de tendència. Si no s’impulsen
mesures d’estímul econòmic, i la inversió pública és una d’elles,

per fer palanca, per dinamitzar altres sectors econòmics, si no es
fa així, llavors els símptomes de debilitat són presents.

I per açò mateix a nivell d’Unió Europea el Sr. Juncker, va
decidir establir un Pla d’inversió de 300.000 milions d’euros,
inversió que romp, d’una banda, aquesta idea de l’austeritat que
tants mals resultats ha donat fins ara, i es llança la idea de cercar
i afavorir al màxim la inversió pública, perquè pugui ser també
una ajuda directa a l’estímul econòmic. D’aquests 300.000
milions d’euros sembla ser i els números així ho apunten, que
hi haurà 53.000 milions d’euros que rebrà l’Estat espanyol;
53.000 milions d’euros són més de 14 vegades el pressupost
total de les Illes Balears, el que es fa en educació, en sanitat,
totes les despeses, 14 vegades els recursos que vindran a l’Estat
espanyol. I açò, insistim resulta sorprenent que no ho hagi
explicat ningú del Govern fins ara, que no hagin dit
absolutament res i que hagi hagut de ser l’oposició la que hagi
posat damunt la taula el debat d’aquesta qüestió.

Tant va ser així que dimarts passat, fomentàvem i
demanàvem de manera insistent què havia succeït amb açò i la
resposta va acabar sent una xifra vaga, perquè no va ser
explicada per a res, però sí una xifra del president que a les
Balears arribarien 519 milions d’euros, vinculats al Pla Juncker,
sense saber ni a què aniran destinades aquestes inversions, què
es prioritza i jo hi afegiria, i sense saber a més a més, si el
Govern de les Illes Balears ha solAlicitat cap d’aquests projectes,
o si senzillament aquests projectes ens vénen marcats per part
de Madrid, sense que nosaltres haguem fet cap plantejament,
cosa que evidentment no seria bona.

I com es repartiran aquests 53.000 milions d’euros que estan
prevists que venguin a l’Estat espanyol? D’aquests 53.000
milions d’euros, hi ha 25.000 milions que van a energia; 11.000
milions que van a I+D+I, bàsicament a suport de la
reindustrialització; 6.000 milions d’euros que van a transports
per a infraestructures; 5.500 milions d’euros que van destinats
a recursos naturals i medi ambient i 5.500 milions d’euros més
que van destinats a equipaments socials, educació i formació,
salut, serveis socials. 53.000 milions d’euros a l’Estat espanyol
i en aquests moments no sabem o no coneixem cap projecte,
perquè el Govern encara no ho ha explicat gens, cap projecte
que se’n sortirà beneficiat d’aquests recursos que han d’arribar
a Espanya. 

L’únic que sabem és que al ministre Soria li va fugir allò
que una parts de les connexions elèctriques entre Illes i amb la
península, que ha de pagar el mateix ministre Soria, no els
pagarà el ministre Soria sinó que els derivarà a recursos de
BrusselAles, a recursos del Pla Juncker perquè sigui el Pla
Juncker que pagui allò que nosaltres ja tenim garantit com a
inversió segura. Per tant, poc en sortiríem beneficiats.
Evidentment, però, açò no ho sabem des del Govern de les Illes
Balears sinó que ho sabem més, i així ho hem pogut veure, per
part del mateix ministre.
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En qualsevol cas, la situació demana, i així ho vàrem fer
nosaltres i ens semblava una proposició no de llei molt senzilla
i molt bàsica que parteix, primer de tot, de la necessitat que les
Illes Balears tenguin veu i, per tant, capacitat d’influir davant el
Govern central i que plantegin propostes, tal com han fet altres
comunitats autònomes, i d’aquí venia el nostre primer punt de
la proposició no de llei, demanam que el Govern de les Illes
Balears presenti un paquet de projectes estratègics que
compleixin les exigències fixades en aquest fons europeu
d’inversions estratègiques per a Europa, el Pla Juncker. 

I demanàvem i demanam o proposam, a més, que aquest
paquet de projectes estratègics parteixi de l’acord i del consens
dels agents econòmics i socials, seria lògic, si hi ha inversió
pública, però també privada i que aquesta ha de repercutir
directament com a motor o com a suport directe a l’estímul
econòmic, que aquestes inversions estiguessin consensuades
àmpliament pels diferents agents econòmics, i nosaltres creim
que també seria oportú que es fes amb als diferents grups
parlamentaris, per moltes qüestions, però tal vegada una
d’òbvia, perquè falten tres mesos per acabar aquesta legislatura
i perquè l’execució dels projectes que venguin evidentment
dependran de governs futurs que encara estan per decidir. En
aquest sentit seria intelAligent que els projectes que se
solAlicitassin partissin d’aquests acords.

Per açò mateix presentam aquesta proposició no de llei,
demanam una relació de propostes que compleixi, s’adeqüi a les
necessitats de les Illes Balears i que aquestes propostes venguin
acordades i consensuades per agents econòmics i grups
parlamentaris.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara per part del Grup Parlamentari MÉS
i per al torn de fixació de posicions té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Mas, com vostè sap, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Molt bé, gràcies. Jo crec que ara seria un bon moment per
tenir coneixement, per instar el Govern que ens explicàs quins
projectes ha presentat per valor de 519 milions d’euros, a quins
sectors, com s’han d’invertir i crec que això hauria d’explicar-se
en seu parlamentària, per tant, hauríem de demanar al Govern
que explicàs aquests projectes que ha presentat, això per una
banda. I segona, també que explicàs per què 519 i no 1.060, com
va dir el president del Govern dimarts passat que ens
corresponien segons població, per què se n’han presentat només
per valor de 519 i no per 1.060, com el propi president, amb la
seva calculadora, va calcular que correspondrien a Balears, per
què no 1.060.

En qualsevol cas, amb aquests dos matisos i tal donam
suport a la proposició del Partit Socialista. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Mercadal, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. El Fons Europeu
d’Inversions Estratègiques per a Europa, més conegut com el
Pla Juncker, té com a objectiu principal impulsar projectes
innovadores per als estats membres amb la finalitat de generar
creixement econòmic en el context de la Unió Europea. 

La major part de la quantitat solAlicitada per l’Estat
espanyol, que ha solAlicitat 53 milions d’euros, és per a projectes
energètics, més de 25.000 milions d’euros principalment per
reforçar les connexions elèctriques amb els veïnats europeus,
amb més de 10.000 milions, i una altra partida important també
de més de 10.000 milions per a la millora de l’eficiència
energètica. Una partida també molt important solAlicitada per
Espanya va dirigida als transports i es destina per complet als
grans corredors europeus entre els quals es troba el corredor del
Mediterrani, que s’eleva a més de 6.000 milions d’euros. Per
una altra banda, com ja també ha explicat el Sr. Pons, una
partida solAlicitada de més de 5.000 milions d’euros en allò que
s’ha denominat infraestructura social, amb més de 1.000 milions
d’euros per a educació i formació, 345 milions d’euros en salut
i altres serveis socials 200 milions d’euros. 

Han estat les pròpies institucions europees les que ja han
informat que la decisió final sobre els projectes rebuts la
prendrà un comitè d’inversions i que, en principi, les primeres
iniciatives que podrien rebre el finançament quan el comitè
estigui creat seria a mitjans d’aquest any 2015. La Comissió
Europea, conjuntament amb el Banc Europeu d’Inversions,
crearà un fons europeu d’inversions estratègiques dotat amb
21.000 milions d’euros de capital en forma de garanties
públiques, dels quals 16.000 milions provenen del pressupost
europeu i 5.000 milions provenen del Banc Europeu
d’Inversions amb l’objecte, que aquest és l’objecte d’aquest
fons, de crear al llarg dels propers tres anys 1,3 milions de llocs
de feina i poder disparar també el PIB comunitari entre 33.000
i 410.000 milions d’euros, que és la previsió que fa la Comissió
Europea d’aquest pla. 

Aquest és el marc que tenim actualment en el Pla Juncker on
el Govern balear, com ja va respondre el dimarts el president del
Govern, ha solAlicitat a l’executiu central un total de 519 milions
d’euros d’aquest pla d’inversions que promou la Unió Europea.
Ja va explicar també el president Bauzá que l’executiu
autonòmic va remetre a l’Estat, el passat dia 20 de novembre, un
llistat d’inversions públiques i privades, no només públiques
sinó també inversions privades, per un valor total de 519
milions d’euros dels quals 206 corresponen a inversió privada
i 128 a colAlaboracions públicoprivades i també 186 milions
d’euros a inversió pública. 
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En aquesta solAlicitud s’hi inclouen 206 milions d’euros en
projectes de connexions i producció, 78 milions d’euros en
interconnexions transfrontereres i seguretat amb el
subministrament; 34 milions d’euros en projectes de descens de
les emissions i integració a les xarxes, i 30 milions d’euros a
altres tipus de programes relatius a programes d’eficiència
energètica per a edificis. Al mateix temps, com ja ha fet públic
el Govern, s’han tramès 2,5 milions d’euros en depuració i
tractament d’aigües i projectes per a edificis públics també per
valor de 36,5 milions d’euros dins l’apartat que hem anomenat
infraestructura social. A més, a l’apartat de transport el Govern
ha reclamat inversions per a diversos projectes estratègics per
valor de 7,89 milions d’euros. 

Finalment, dins els projectes per fomentar el coneixement i
l’economia digital el Govern ha presentat projectes per valor de
24 milions d’euros a un apartat del qual hem parlat en aquesta
comissió moltes vegades i que crec que tots podem estar
satisfets i d’acord amb aquesta solAlicitud que fa el Govern per
a l’economia digital. 

Vostè, Sr. Pons, ha parlat en la seva exposició que, bé, que
no es fa inversió pública, que aquesta inversió pública, malgrat
tenir un pressupost molt elevat ha baixat molt, a mi m’agradaria
puntualitzar una sèrie de qüestions que vostè ha esmentat en la
seva intervenció. En primer lloc, que la inversió pública per ella
mateixa no basta per al creixement econòmic, això jo crec que
tots hi podem estar d’acord, a pesar que vostès creuen que
només la inversió pública basta per al creixement econòmic. Ho
dic perquè a vostès aquestes teories els han donat molts mals
resultats, és a dir, a tots ens ha costat molts de doblers, molts de
doblers que encara pagam, totes aquestes polítiques d’inversió
pública que encara pagam. 

L’important, però, no és si hi ha inversió pública o no hi ha
inversió pública, l’important és el que fa l’Administració
pública, vostès varen tenir aquesta possibilitat quan els va tocar
governar no tan sols en el Govern balear sinó també al Govern
d’Espanya i varen fer en lloc del que ha fet el Partit Popular,
que és un pla de pagament a proveïdors, varen fer un pla E del
qual no en coneixem els resultats, i vostès mateixos no sabrien
dir-ne quins són aquests resultats. És a dir, refer voravies, que
pot estar bé o no; és a dir, crear carrils bicicleta, que està bé;
però jo crec que el que genera reactivació de l’economia, el que
genera llocs de feina, el que genera que es produeixi una major
confiança en els agents econòmics és que l’Administració
compleixi el que es proposa i no crear més inversió pública
quan tanmateix no la pot pagar o no ha pagat tota aquella
inversió pública que s’ha fet, i així veim quines eren les dades
de pagament als proveïdors que tenia l’Administració pública
quan vostès governaven, vull dir, es pagava a dos anys vista, a
un any vista, vull dir, unes dades de pagament que feia
insostenible per a qualsevol empresa d’aquesta comunitat, idò,
que aquesta inversió pública a que vostès tant els interessa, idò,
es pogués dur a terme. 

Per una altra banda, dir-li que aquesta proposició que vostè
avui presenta és evidentment extemporània, vull dir, vostè la va
presentar al registre d’entrada el 14 de gener, les inversions ja
va contestar el president del Govern que es varen presentar dia
20 de novembre davant l’Estat, quines eren aquestes inversions,
les quals sumen 519 milions d’euros, i, evidentment, aquest
punt primer de la seva proposició que diu que “insta el Govern

a presentar davant el Govern d’Espanya un paquet de
projectes”, idò, ja va quedar contestat pel president del Govern,
que ja està presentat, que sumen 519 milions d’euros i que li he
especificat en termes generals, com ja ha fet públic el Govern,
en quins termes són aquestes inversions.

En relació amb el que deia el Sr. Mas, també m’agradaria
contestar una mica aquesta intervenció. Vostè diu que no eren
1.600 milions d’euros d’aquella classe de matemàtiques que
vàrem tenir dimarts passat en el Ple, sinó que eren 1.060 pel
criteri poblacional. Si tenim en compte aquest criteri
poblacional i aquests números ràpids que es varen fer dins el
Ple, pot ser que sigui cert, però el criteri poblacional és
únicament un dels criteris que es poden tenir en compte, perquè
si tenim, per exemple, en compte el criteri territorial, que és un
altre dels criteris que es poden tenir, es va fer referència en el
Ple de dimarts passat que, per exemple, amb el criteri
poblacional la comunitat d’Extremadura havia demanat 1.000
milions d’euros més dels que li tocaven, però si anam al criteri,
que és un altre dels criteris que també podríem tenir en compte,
territorial, com deia, resulta que Extremadura ha demanat 3.000
milions d’euros manco dels que li tocaria per aquest criteri, i les
Illes Balears ha demanat més doblers del que li tocaria pel
criteri territorial. Per tant, si agafam el criteri que més ens
interessa per fer aquests números aquests són els resultats, si
agafam el criteri territorial els resultats són favorables a Balears
i no favorables a la comunitat d’Extremadura en més de 3.000
milions d’euros.

A més, el Pla Juncker no és un pla d’inversió pública, és un
pla per crear palanques, evidentment, perquè hi hagi inversió
pública i inversió privada, ja he dit que en aquest primer tram
que es farà a mitjans d’enguany es posaran a disposició 21.000
milions d’euros, d’aquests 300.000 que s’aproven en tres anys.
Aquí hi ha inversió privada, colAlaboració públicoprivada i
inversió també pública, però no tan sols parlam de projectes
d’inversió pública.

Per tant, m’agradaria deixar clar aquest punt i després,
replicar una mica la intervenció que va tenir també el conseller
Marí en el Ple de dimarts passat; és a dir, quan vostè parla
d’inversions o d’inversions estatutàries i de la despesa que
vostès varen fer amb les inversions estatutàries, per exemple, a
l’illa d’Eivissa, com ja li va dir el conseller Marí, vostès varen
decidir invertir en l’aquarterament de Sa Coma, 30 milions
d’euros, quan, per exemple, un problema com l’emissari de
Talamanca, que es pot resoldre amb 2 milions d’euros, no es va
fer quan és un problema que afecta a l’economia productiva,
que és un problema que afecta la temporada turística i tot el
nostre sistema productiu.
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Un altre exemple, però, vostès varen invertir durant el seu
govern més de 200 milions d’euros en infraestructura del tren,
que no m’estendré amb el que va passar amb el tren i amb la
gestió que es va fer del servei públic de transports en tren la
passada legislatura, en què es compraven vagons que no servien
per a les vies que teníem, però no varen voler invertir aquests
mateixos doblers que almanco haguessin pogut renovar tota la
infraestructura de xarxes de depuradores o de dessaladores de
la nostra comunitat autònoma, que té un efecte directe en la
nostra economia productiva.

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar, Sr. Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Per tant..., sí, ja acab, Sr. President. Jo li propòs, Sr. Pons,
que, evidentment, aquest punt primer és extemporani, ja està
presentat, però jo si tan vol li proposaria que entre tots els grups
parlamentaris féssim aquest seguiment de quines són les
inversions, de les presentades per part del Govern balear a
l’Estat espanyol que l’Estat espanyol ha traslladat a la Comissió
Europea, que féssim el seguiment entre tots d’aquestes
inversions.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. Supòs que el grup proposant vol fer
ús del torn de rèplica, idò, Sr. Marc Pons té vostè, com sap, cinc
minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. El Sr. Mercadal és un crac de
la negociació, i avui ens ho ha demostrat. La millor manera
d’aconseguir un bon acord és demanar molt menys del que et
pertoca, agafar el pitjor dels criteris que tu puguis utilitzar a
l’hora de la negociació per defensar una cosa i a partir d’aquí,
i a partir d’aquí, al Sr. Rubio aquestes coses li molesten molt
com vostès poden veure, insistiré, un crac el Sr. Mercadal.
Perquè, de les possibilitats de negociació davant Madrid, la
població, el criteri territorial, els recursos, el règim especial,
qualsevol d’ells, per posar damunt la taula elements que ajudin
a aconseguir aquestes inversions el Sr. Mercadal s’agafa al
pitjor dels arguments possibles perquè venguin les mínimes
inversions. No ho entenem, no té lògica aquesta argumentació
que vostè acaba d’exposar en aquests moments.

Com tampoc no la té el fet de voler justificar per quin motiu
vostès durant quatre anys no han presentat cap projecte en
inversions estatutàries, per què resulta que la legislatura passada
nosaltres vàrem prioritzar un projecte respecte de l’altre? I què
té a veure aquesta priorització amb el fet que vostès no hagin
presentat cap projecte en quatre anys? Què té a veure? Què té a
veure el fet que nosaltres prioritzéssim una cosa o l’altra que en
aquesta legislatura Balears sigui a la cua d’Espanya en
inversions territorialitzada per part de l’Estat? Açò només és
imputable a la seva gestió, ho poden explicar com vulguin, de
la manera que vulguin, però és únicament imputable a la seva
gestió, han decidit que per a vostès açò no era important.

I quan coneguem aquests projectes veurem que una part
d’ells són projectes estatals, que ha plantejat el Govern de
l’Estat, d’aquests 500 milions d’euros no són projectes
presentats per vostès, ho acabarem sabent açò, no es preocupi,
ho acabarem veient, veurem el llistat, registre de sortida, açò
són els projectes presentats, no arribarem, ja ho veurà vostè, a
aquestes quantitats que així i tot no són justificables de cap de
les maneres, i que evidentment no ens ha convençut el fet que
vostè agafi el pitjor dels criteris possibles per defensar les
pitjors inversions.

Vostè ens explicava que el Pla Juncker representarà, 300.000
milions d’euros coincidim, i que crearà 1,3 milions de llocs de
feina en inversió pública, açò ens ha explicat vostè. Llavors, la
inversió pública clar que no basta per sortir de la crisi, però es
pot convertir en un element d’estímul, açò és el que hem repetit
nosaltres durant tota aquesta legislatura, quan tothom està
desanimat i les coses no funcionen perquè l’economia està en
recessió l’Administració pública té la capacitat d’ajudar a
estimular aquesta economia i el Pla Juncker ho explica així.
Vostè, en la seva explicació, s’ha contradit perquè mentre
explicava les bondats del Pla Juncker després per criticar la
legislatura passada emprava els arguments contraris a un mateix
fet, que és el fet d’establir plans d’estímul per ajudar a
l’economia. 

Què ha dit vostè? Per què la Unió Europea no torni entrar en
recessió? Es crearan 1,3 milions de llocs de feina amb inversió
pública, amb recursos públics? Açò és el que vostè ens ha
explicat abans quan descrivia què representaria aquest pla
Juncker.

I nosaltres en açò lamentam en qualsevol cas, i del que no ha
fet cap menció, perquè vostè ens diu, hem de fer el seguiment,
i ha parlat del primer punt que si arribàvem més prest o més
tard; què estan consensuades amb els agents econòmics aquestes
inversions, Sr. Mercadal? El segon punt demanàvem que
estiguessin consensuades, no n’ha parlat per a res. S’han
asseguts amb els sectors econòmics i han estat consensuades?
Estaria bé que ens expliquessin amb qui han consensuat tots
aquests projectes, perquè no ho coneixem, ningú no sap
absolutament res i aquest debat, insistesc, surt d’iniciativa de
l’oposició, quan hauria d’haver estat el Govern que hauria
d’haver dit, alAlots açò són els recursos que hi ha de la Unió
Europea, a Espanya pertocarà açò, nosaltres hauríem de fer un
esforç i presentarem aquests projectes. Açò és el que ha fet
qualsevol govern al llarg de totes aquestes legislatures passades.
Quan el Sr. Matas anava com anava, governs de progrés,
presentaven projectes i deien: alAlots, açò són les prioritats
nostres, hi ha aquests plans. Fins i tot ho venien ben venut i
vostès és que ni açò, ni açò han sabut fer.

Lamentam que no ens acceptin aquestes propostes. Acab ja,
Sr. President. Nosaltres hem demanat interpelAlació al Govern,
volem treure el net realment de tot açò. No ens acaben de
convèncer, evidentment, els arguments que utilitzen vostès, i
creim realment que han tornat a perdre una oportunitat, que
Balears ha tornat a perdre una oportunitat, perquè ens hauria
anat molt bé consensuar de la mà dels sectors econòmics, haver
establert línies estratègiques que fomentant la innovació,
fomentant la reindustrialització i fent plantejaments d’aquests
tipus, fóssim capaços de muscular la nostra economia.
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En qualsevol cas supòs que dimarts que ve seguirem aquest
debat amb el conseller.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Idò passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 392/15. 

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada.

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