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EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyors diputats, podem començar la
comissió perquè és l’hora, si fan el favor...

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, no tenim secretari.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, sí, no tenim secretari, ha dit que arribaria... si algú vol
pujar per substituir-la mentre arriba, secretari, algun membre del
Grup Parlamentari Popular si vol substituir la secretària
mentrestant... Sr. Veramendi, faci el favor de pujar. Sr.
Veramendi faci el favor de pujar i no m’ho faci dir una altra
vegada...

(Remor de veus)

Bé, idò en primer lloc demanarem si es produeixen
substitucions que crec que alguna està...

EL SR. PONS I PONS:

Marc Pons substitueix Joan Boned.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Pilar Sansó substitueix Antoni Diéguez.

LA SRA. PONS I FULLANA.

Gràcies, president, Assumpció Pons substitueix Santiago
Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha cap altra. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 8012/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a incrementar
inversions per a les Illes Balears en els pressuposts generals
de l'Estat.

Passam al punt únic de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
proposicions no de llei i començam per la REG núm. 8012/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incrementar inversions per a les Illes Balears als pressupostos
generals de l’Estat, supòs que són els de l’any passat, vull dir
que... en aquest cas...

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Són els pressuposts del 2013
aprovats ja, tot i que quan es varen presentar estaven en fase
d’elaboració i per tant enteníem que era un bon moment per
posar en evidència o per reclamar l’atenció del Govern quant al
que podien ser alguns gols que Madrid ens pogués fer i que

malauradament hem acabant veient que efectivament així ha
estat.

Ho explicava en certa manera en aquesta mateixa comissió,
en aquesta mateixa cambra, ara fa una setmana el vicepresident
Econòmic. Ens deia i ens explicava el vicepresident que les
inversions estatutàries corresponents als anys 2009, 2010 no
havien estat encertades en les seves prioritats. 

El vicepresident les va voler... sí, les va criticar i les va
qüestionar perquè es referien en alguns casos a inversions
ferroviàries de l’actual govern a les quals no donaven suport;
d’altres d’aquelles inversions estatutàries el mateix
vicepresident explicava que s’havien adoptat amb criteris..., ell
va parlar de molt atomizats, açò és repartits a les diferents illes,
i a partir d’aquí amb menys o més encert, amb més o menys
visió de conjunt, el cert és que les inversions es van tancar, les
inversions van ser acordades entre Madrid i el Govern de l’Estat
i deia que amb més o menys fortuna el vicepresident Econòmic
la setmana passada en aquesta mateixa comissió les qüestionava
i crec que no ens hem de cansar de repetir-ho, les podia
qüestionar senzillament perquè havien estat aconseguides,
perquè havien estat acordades i perquè havien estat signades i
conveniades entre el Govern de l’Estat i el Govern de la
comunitat autònoma.

L’arribada però del Partit Popular al Govern de les Illes
Balears va suposar i van suposar evidentment molts de canvis
i un va ser, avui ho reconeixia explícitament, ho va dir també,
ho va reconèixer d`una manera no tan directa, però també d’una
manera claríssima, el vicepresident Econòmic en aquest mateixa
comissió la setmana passada, dic que avui ho deia a la Cambra
del Parlament i així constava per escrit en resposta escrita per
part del conseller de Presidència, que es va decidir renunciar a
les inversions que pertocaven a la comunitat autònoma de les
Illes Balears quant als recursos de la comunitat autònoma.

Home, i amb aquesta actitud, amb aquesta actitud t’adones
que els resultats que podíem aconseguir podien ser millors o
pitjors, però que si s’hi renuncia directament evidentment el que
perdem com a comunitat és massa, és tant com que ens va
semblar que era obligatori immediatament presentar una
proposició no de llei on reclamàssim al Govern una actitud
diferent.

És cert que és molt difícil aconseguir diners, però el que està
clar és que si no es batalla, si no es presenten iniciatives, si no
hi ha una voluntat negociadora, llavors és segur que no
n’arribarà cap de recurs. I de la mateixa manera que varen ser
capaços de tancar convenis i inversions durant els anys anteriors
per diners que varen superar els 800 milions d’euros, ara ens
adonam que l’any passat, el curs 2012, el 2013 dins aquesta
mateixa anualitat el Govern ha renunciat a un muntant de 800
milions d’euros, sense haver presentat una sola iniciativa, sense
haver presentat un sol projecte, en el moment més difícil de tots,
on és necessari tirar per endavant plans d’estímul econòmic que
facin possible inversions que estimulin economia, i aquí enmig
-insistesc- avui ho reconeixia el mateix vicepresident Econòmic
no hi ha hagut un especial interès, no hi ha hagut cap interès per
solAlicitar un sol projecte que fes possible precisament aquestes
inversions que ens pertoquen per llei, voldria recordar-ho, que
ens pertoquen per llei.
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És clar, podríem pensar “home, com que estam en uns
moments molt difícils l’Estat ha decidit no invertir i com que no
ha invertit idò a nosaltres tampoc no ens ha tocat”, però és que
la realitat no és aquesta, la realitat no és només el fet que a les
Balears no hi hagin arribat diners, és que han arribat a les altres
bandes menys a les Illes Balears i això encara ho fa molt més
difícil.

Els donaré algunes xifres. La inversió pressupostada en el
2011, la pressupostada, només la pressupostada, van ser de 183
milions d’euros; al 2012 la pressupostada van ser de 140
milions d’euros, i al 2013, al pressupost del 2013, ha estat de 78
milions d’euros. En dos anys les Balears ha tingut una davallada
gairebé del 60% en inversions, gairebé del 60% en inversions i
-insistesc- a la resta de comunitats autònomes, a Castellà, a
Galícia, a Andalusia, hi ha hagut aquesta davallada del 60% o
resulta que només ens ha afectat a nosaltres? 

Els torn donar una altra dada: als pressuposts generals de
l’Estat per a l’any 2013, la inversió que l’Estat desenvoluparà
per habitant és de 225 euros per cada habitant; les inversions
que es faran a les Illes Balears per part de l’Estat és de 70 euros
per habitant. A les Balears el Govern de l’Estat invertirà un terç
del que inverteix a qualsevol altra de les comunitats autònomes
i açò ho fa quan tenim una llei específica que estableix recursos
i inversions obligatòries de l’Estat a les Illes Balears i açò
succeeix en el moment que el Govern autonòmic reconeix que
no ha presentat ni un sol projecte -ni un sol projecte- per poder-
se acollir a aquest finançament, a aquestes inversions que ens
pertoquen per llei.

Quan veus...i parlam en el moment en què es presenten
aquests pressuposts i te n’adones de per on van les xifres,
insistesc, el Grup Parlamentari Socialista va presentar aquesta
iniciativa per demanar i per exigir a l’Estat evidentment un
canvi en la política pressupostària i també per proposar fer
pinya de manera conjunta. No era possible, no és possible que
acabem amb 70 euros per habitant quan a la resta de comunitat
autònomes la inversió és de 225 euros per habitant.

No és possible que en aquests moments en plena crisi
econòmica renunciem a aplicar mesures d’estímul que no van
directament als nostres recursos, sinó que són de l’Estat i que
els hem d’aprofitar al màxim i que el Govern per deixadesa va
reconèixer que durant l’estiu no havia fet la feina, després, per
manca d’iniciativa i de ser capaç de defensar projectes com
pertoca, la realitat ha estat que s’han acabat aprovant uns
pressuposts que no reconeixen les inversions estatutàries, que
ens reubiquen de nou a la cua de l’Estat en matèria inversora, i
miri que durant anys hi havíem estat, idò hi tornam ser una altra
vegada, perquè en definitiva els recursos que s’acabaran
invertint a les Illes Balears dins aquest 2013 equivalen al voltant
d’un 0,7% de la inversió total.

Les Balears no és mereixen aquesta inversió, l’Estatut
d’Autonomia ho va recollir d’una manera prou clar i prou
ferma, l’Estat espanyol, les Corts Generals ho varen recollir
d’una manera prou clara i prou ferma i ara el que hauríem de
demanar seria no només valentia a l’hora de reivindicar,
d’exigir allò que tenim tancat, sinó que també hauríem de
demanar iniciativa per presentar projectes que siguin atractius
als ulls del Govern de l’Estat perquè pugui invertir a Menorca,
a Mallorca, a Eivissa i a Formentera en relació amb aquests
recursos que ens pertoquen.

No ha estat així, trobam que és una equivocació greu perquè
té una importància transcendental, no només a curt termini
perquè genera moviment d’economia, sinó perquè són
inversions productives totes elles que podrien tenir i que han de
tenir a la llarga una clau de sortida d’aquesta crisi econòmica,
insistesc, en aquest sentit el Grup Parlamentari Socialista va
presentar aquesta proposició no de llei que avui defensam i que
avui debatem, convençuts d’una realitat i és que ens pot costar
més o manco que els diners puguin arribar, hi pot haver més
conflictes o manco per poder acabar executant els projectes. 

El que està clar és una cosa i és que si no es presenten
projectes, si no estan pressupostats evidentment segur que no
arribarà res, ni s’han pressupostat ni s’han presentat projectes i
per tant, ens trobam un 2013 sense capacitat inversora, sense
capacitat de plantejar estímuls o polítiques d’estímul econòmic,
renunciant per tant, a opcions de creixement econòmic mentre
a les altres comunitats autònomes, que van fer la feina, que van
presentar iniciatives, que van presentar projectes, en aquests
moments compten amb els recursos i per tant amb la capacitat
inversora per poder tirar-los endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. En torn de fixació de posicions per
part de PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per..., veig que queda
reduït a MÉS, sí, no, no, són MÉS, idò té la paraula la Sra.
Mascaró, també per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup donarà total
suport a aquesta proposta del Grup Parlamentari Socialista. 

És ver que està feta abans que s’aprovassin els pressupostos
de l’Estat, però com que les poques modificacions que hi ha
hagut als pressupostos de l’Estat des d’aquest moment fins a la
seva aprovació encara han anat en contra de les Illes Balears,
pensam que és més que actual mantenir aquesta reivindicació.

Ens parlava el portaveu socialista de les inversions per
habitant que suposen aquests pressuposts, aquests 71 euros a les
Illes Balears i de la mitjana de 225 a nivell estatal, però és que
si ho comparàssim per exemple amb Galícia o amb Castella
estam a anys llum. L’Estat té doblers per gastar 481 euros per
habitant a Galícia, que són molts més habitants que els d’aquí,
però a cadascun n’hi tocarien 418, a Castellà-Lleó, 642 i aquí
som a anys llum d’aquestes quantitats, no arribam ni a una
tercera part de la mitjana estatal, per tant, no arriba ben bé a 71
euros per habitant.
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Quasi, quasi això ens sona com a insult, perquè des de la
Constitució, l’Estatut d’Autonomia, la Llei de règim especial de
les Illes Balears, que és necessari modificar, però que n’hi ha
una d’aprovada i que existeix, tota aquesta normativa parla de
compensar precisament la insularitat en aquests territoris més
petitons envoltats de la mar que per la seva ubicació tenen unes
dificultats i uns gravàmens que fa, que obliga l’Estat a haver-los
de tractar d’una manera diferent. Aquesta manera diferent que
la normativa entén o escriu que ha de ser d’una manera diferent
per millorar resulta que l’Estat allò que fa i cada dia més, i des
que hi torna haver el Partit Popular encara pitjor, és aprofitar la
insularitat per desgastar encara més l’economia d’aquestes illes.

Vull dir, el fet d’exigir, deia el portaveu del Partit Socialista,
i en això sí que no hi estic d’acord, que són uns doblers que no
són nostres, que són de l’Estat i que anirien molt bé per
invertir... sí que són nostres, perquè els ciutadans d’aquestes
illes, tot i que reben molt manco que els ciutadans de la resta de
l’Estat espanyol, són els que més paguen per cap. Per tant, sí
que són part dels nostres aquests doblers que se’n van a Madrid
i llavors no tornen, no només és que no tornen, sinó que ens
insulten quan veim com coses que aquí són necessàries i no les
podem tenir en altres bandes les tenen quasi, quasi de superluxe
i aquests doblers també són, bàsicament també són dels
ciutadans de les Illes Balears que els han pagat amb els diferents
imposts.

És evident que les inversions estatutàries que s’han duit a
terme en la darrera legislatura poden no agradar, cadascú els pot
qualificar, els projectes que es varen triar, d’encertats o no
encertats, això entra dins el joc polític, però sí que és cert que no
es pot posar adjectius a allò que no existeix més enllà de
qualificar-ho de vergonyosa inexistència com és el cas de les
inversions estatutàries des que governa el Partit Popular en
aquestes illes. 

Al 2011 no se’n va presentar cap, ja sé que ens diran que
mitja legislatura va ser del Govern del pacte, però l’altra mitja
era seva i no en varen presentar. Al 2012, tampoc, ni intencions
de reclamar allò que està signat. Aquestes illes, no sé per què,
per part... sempre ha estat per part de l’Estat, però quan a l’Estat
governa la dreta encara són més maltractades que mai.

Vivim en una zona que té unes necessitats, vivim en una
zona en què els ciutadans fan molt d’esforços, estam pendents
dels visitants de fora i veim com cada dia es perden serveis i
oportunitats de poder atreure més visitants, mentre es va
enfonsant la indústria que hi havia hagut tradicional, mentre el
sector primari pràcticament a uns nivells també quasi, quasi
testimonials i mentrestant el Partit Popular acota el cap i queda
molt bé davant el Partit Popular de Madrid perquè va reduint el
dèficit, va fent retallades, però no veu com pateixen les persones
d’aquestes illes, com pateixen les indústries i l’economia en
general i com pateixen també els ingressos de la comunitat que
avui, ho han arribat a enregistrar al Parlament, els ciutadans
cada dia hauran de pagar més, no per tenir allò que tenien, sinó
per tenir molt manco del que tenien.

Les inversions de qualsevol tipus des del nostre punt de
vista, a part que són un manteniment o una possible creació de
nous llocs de treballs, també és una possible entrada d’ingressos
en forma d’imposts de la gent que, primer, és que ja no se’ls ha
de pagar l’atur, en forma d’IRPF, en forma d’impost de
successions, que fa moure, donar dinamisme a l’economia que
avui més que mai és més que necessari. 

Per tant, aquella qualificació inicial per part del president del
Govern i del vicepresident que eren uns pressupostos injustos,
que s’havien de corregir, fins i tot vàrem tenir aquí la senadora
triada pel Parlament de les Illes Balears mostrant-nos un munt
de fulls de les propostes per corregir aquest pressupost, han
quedat pràcticament en res, no només un euro més per suavitzar
la injustícia, sinó 223.000 euros manco que anaven destinats a
la inversió a Cabrera, perquè allò dels 90 milions d’euros per a
les carreteres no apareixen ni en un mirall no de vidre, sinó d’un
mirall d’aquests que en castellà se'n diuen espejismo.

Per tant, donarem total suport a aquesta proposició no de llei
i ens agradaria que el Partit Popular també n’hi donàs, perquè
entendríem que realment estan pensant en els interessos dels
ciutadans d’aquestes illes, en els interessos de l’economia
d’aquestes illes que avui més que mai necessita el suport de tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Camps, també per un temps de deu
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. A la proposta que avui ens
presenta el Partit Socialista lògicament, tal com està escrita no
li podem donar suport i m’estranya que el Partit Socialista no
l’hagi retirada i que fins i tot el PSM digui que la votarà a favor,
quan, llegint les propostes, són propostes d’impossible
compliment, s’haurien de modificar per poder tenir una certa
lògica perquè aquesta moció per sort o per desgràcia arriba ja
molt tard .

En qualsevol cas, sí que voldria manifestar -i ho hem dit
moltes vegades- que el Govern i també el grup parlamentari
consideram que les inversions previstes al pressupost de l’Estat
són dolentes, són negatives per a la nostra comunitat, són uns
pressupostos, tot i que la filosofia dels pressupostos en general
la compartim completament, les inversions que vénen a Balears
no les podem compartir en absolut. 
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Per tant, en aquest sentit sí que estaríem d’acord en el que
plantegen el Partit Socialista i el PSM, és a dir, no estam
d’acord amb les inversions que presenten els pressuposts. 

Sí que és ver que es van fer gestions, el Govern va fer
gestions, des del grup parlamentari a Madrid, des del Senat i des
del Parlament es varen fer gestions, i vam aconseguir 92 milions
d’euros del conveni de carreteres. Açò és així, -per molt que la
Sra. Mascaró ara rigui, no sabem de què riu, tal vegada és que
ella s’estima més que no venguin aquests 92 milions d’euros-,
però el cert és que es va presentar una esmena, es va aprovar
una esmena i hi ha 92 milions d’euros que arribaran a aquesta
comunitat autònoma. 92 milions d’euros que si els suméssim als
78,7 milions d’euros que ja estaven prevists en els pressuposts
ens dóna una xifra aproximada d’uns 170 milions d’euros
d’inversió i, per tant, seria una inversió superior a l’any 2012,
i ens donaria una mitjana d’uns 160 euros per habitant, que
s’acosta bastant ja a la mitjana espanyola de 225,53.

Per tant, tot i que és cert que les inversions cap a Balears són
poques i que evidentment en volem més i en necessitam més, el
cert és que, gràcies a les gestions del Govern i dels
parlamentaris que tenim a Madrid, es va poder fer aquesta
modificació i es va poder, en certa manera, doncs, minimitzar
les conseqüències negatives d’aquests pressuposts. Aquesta és
la realitat.

Inversions estatutàries. El portaveu del Grup Socialista és un
tema que el té com a esquilada, el tema de les inversions
estatutàries setmana sí, setmana també torna a la càrrega amb el
tema de les inversions estatutàries. I jo li voldria dir que les
inversions estatutàries a l’any 2011, que governava el president
Zapatero, no va arribar ni un euro d’inversions estatutàries. El
Sr. Zapatero, que tenia prevists en els pressuposts unes
inversions estatutàries, no va enviar ni un euro, però el més trist
és que l’any 2010, que sí que varen arribar uns doblers per
inversions estatutàries, el Govern d’aquell moment, el Govern
del Sr. Antich, va gastar aquells doblers en despeses ordinàries,
es varen gastar els doblers que anaven destinats a unes
inversions estatutàries a pagar nòmines i a pagar interessos del
banc. 

No, i ho repetiré moltes vegades, no hem renunciat en
absolut a les inversions estatutàries, però sí que hem de
reconèixer que, i també forçat per Europa, en aquests moments
és impossible poder fer aquestes inversions estatutàries. És
impossible que des de Madrid es puguin preveure inversions
estatutàries. Però seguirem reclamant aquestes inversions
estatutàries com seguim reclamant el fons de competitivitat,
com seguim reclamant una modificació de la Llei de
finançament de les comunitats autònomes, com seguim
reclamant que Balears no sigui ni més ni menys que qualsevol
altra comunitat autònoma i que estiguem, com a mínim, a la
mitjana.

Jo crec que hem de recordar en quina situació el Govern de
Mariano Rajoy es va trobar Espanya: amb més de 90.000
milions d’euros de dèficit, és a dir, es gastaven 90.000 milions
d’euros més dels que s’ingressaven; amb una situació
d’endeutament desbordada; amb una situació de despesa
desbordada, és a dir, s’havien de prendre mesures claríssimes,
contundents per reduir i per controlar la despesa. Per tant, amb
una situació extremadament crítica evidentment les inversions

estatutàries es varen haver de deixar per a un altre moment, que
fos en una situació econòmica diferent.

Per tant, jo crec que en aquests moments d’acord que tenim
unes inversions que nosaltres consideram que no són suficients,
però també comprenem que la situació del Govern de l’Estat és
la que és i, per tant, les dificultats són... si aquí tenim moltes
dificultats a Madrid encara en tenen moltes més.

Per tant, des del nostre punt de vista consideram o
reconsideram o demanam la reconsideració al Partit Socialista
de les propostes concretes, que tal vegada fins i tot si es
poguessin modificar a alguna li podríem donar suport, en aquest
sentit, que des de Balears nosaltres reclamam un finançament
millor i reclamam unes inversions que estiguin, com a mínim,
a la mitjana d’Espanya, però evidentment amb el text tal i com
està escrit, que ja està totalment obsolet, nosaltres no li podem
donar suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. I supòs, Sr. Pons, vol fer ús de la
paraula? Doncs, ho pot fer per contradiccions, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Li agafaré, Sr. Camps, la
paraula. Acabaré la meva intervenció agafant-li la paraula amb
una reflexió que ha fet. Abans permeti’m dues qüestions, que
crec que són importants.

La primera, aquesta idea que les coses són impossibles i que
no poden ser, com que són impossibles no poden ser, i resulta
que com que són impossibles doncs no podem demanar més
inversions, perquè aquí no en poden arribar. I jo li dic, com pot
ser que nosaltres diguem que a les Balears no poden arribar més
inversions si resulta que a Galícia, agaf la paraula de la portaveu
de MÉS, que parlava i donava la xifra, 480 euros per habitant,
i que aquí només arribin 70? Com podem dir que açò és
impossible per a les Balears? En el mateix pressupost, en el
mateix pressupost de l’Estat espanyol a Galícia hi van 480 euros
per habitant i aquí n’arriben 70. I és impossible que aquí en
puguin arribar 200, és impossible. I, per què? Com és que tiram
la tovallola? A què renunciam? Quina és la capacitat d’exercir
govern i de la pròpia capacitat de la política de transformar les
coses? No podem fer aquests raonaments, per justificar-nos?
No, el Partit Popular no pot emparar-se en la idea de qüestions
predeterminades per justificar incapacitat de resolució ni
d’assolir objectius. Aquesta és la primera qüestió, no la
compartim, a altres comunitats autònomes han arribat molts més
doblers, per tant, no és impossible, són ganes, voluntat i
capacitat de decisió. Primera reflexió.
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La segona és, i ens diu també el Sr. Camps, que ells no han
renunciat a les inversions estatutàries. I jo li diria, bé, si no han
renunciat, expliqui quins projectes han presentat? Perquè si des
que han arribat al Govern, i vull recordar-los que al Govern
vostès varen arribar el mes de juny de 2011 i que, per tant, dins
el 2011 havien de presentar projectes per a inversions
estatutàries dins el 2012 i som al pressupost de 2013 i no se n’ha
presentat cap, ni un, ho reconeix el conseller de Presidència, ho
reconeix el vicepresident Econòmic que no n’han presentat, a
veure, vostès podran dir ara que no hi han renunciat, però el que
està clar és que de fer-los cas, res. Han perdut per no haver-se
presentat al partit. No arriben doblers perquè no han presentat
projectes, aquesta és la realitat. I per tant crec que per aquest
costat pocs arguments hi ha.

Després, la tercera qüestió, on diu el Sr. Camps, home, dels
pressuposts sí que hi ha coses que compartim, d’altres no tant,
el que està clar és que rebutjam les inversions dels pressuposts.
Diu que sí. I està disposat que puguem fer un canvi. Em sembla
perfecte.

Jo, si vol, i aturam un moment, si el president m’ho permet,
jo li proposaria que poguéssim acordar que “el Parlament de les
Illes Balears rebutja les inversions fixades en el pressuposts
general de l’Estat de l’exercici 2013", que és el que acabam de
dir ara, el mateix que acaba d’assentir el conseller, perdó, el
diputat Camps. El text deia el següent: “el Parlament de les Illes
Balears rebutja el projecte de llei del pressupost general de
l’Estat”, evidentment ja no és un projecte de llei, té raó Sr.
Camps, ho era quan vam presentar la proposició no de llei, en
aquests moments ja s’han aprovat. El Partit Popular reconeix
que les inversions són dolentes per a les Balears i que, per tant,
les rebutjam. Jo li propòs que facem aquest canvi, que el
Parlament de les Illes Balears rebutgi les inversions fixades en
el pressupost general de l’Estat per a l’exercici 2013. Tindrem
un bon punt de partida, tindrem un bon punt de partida, perquè
serà un camí per recórrer de manera conjunta i poder exigir
davant l’Estat una veu única de totes les forces polítiques.

En aquest sentit i, per tant, ja acab, ho faig amb un to
evidentment constructiu, Sr. President, si no hi ha inconvenient
doncs demanaria un petit recés per tal de poder acordar aquesta
proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Pons. Per tant, entenc que estan
disposats a parlar-ho. Sí? Idò, els don un parell de minuts
perquè si arriben a una solució ens ho facin saber i tots sabrem
que no serveix per a res la solució.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, senyors diputats. Crec que hem
arribat a un acord, una altra cosa és que ens serveixi per a
qualque cosa a aquesta comunitat, però hem arribat a un acord.

Per tant, si fan el favor, Sra. Mascaró, si fa el favor, Sra.
Mascaró, ens llegeixi l’acord al qual han arribat.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, gràcies, Sr. President. Hem arribat a un acord molt de
mínims, però perquè almanco puguem dir que hem arribat a un
acord, després entregarem el full al lletrat, si li pareix bé.

El punt que hem consensuat és: “el Parlament de les Illes
Balears considera negatives les xifres d’inversió que els
pressupostos generals de l’Estat destinen a les Illes Balears per
al 2013 i insta el Govern de les Illes Balears a fer totes les
gestions que estiguin al seu abast per situar la nostra comunitat,
com a mínim, en la mitjana per càpita d’inversió estatal.”

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, doncs ja em pareix un mèrit. Sí, ara que ho té vostè,
Sr. Lletrat, no ja està, ja ho hem sentit, passarem idò a la
votació...

EL SR. PONS I PONS:

És a dir, açò substitueix els dos punts que hi havia a la
proposició no...

EL SR. PRESIDENT:

És l’únic punt que queda, amb aquest únic punt. Per tant,
podem entendre que s’aprova per unanimitat. Doncs,
enhorabona, senyors portaveus.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8012/12, relativa a incrementar inversions per a les
Illes Balears en els pressuposts generals de l’Estat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 376/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures del
Govern de les Illes Balears per al reconeixement i
compensació de la insularitat.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 376/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures del Govern de les Illes Balears per al
reconeixement i compensació de la insularitat.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Pons, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des de
pràcticament el començament d’aquesta legislatura el Govern
fa feina per aconseguir principalment, primer, nous règims i
fórmules de compensació i bonificació del sobrecosts de la
insularitat perquè avui les Balears patim una situació de
desigualtat. I segon, que les regions insulars disposem de partida
pròpia i específica en el repartiment dels fons de la Unió
Europea. 

Aquestes reclamacions constitueixen una vertadera qüestió
d’Estat per a les nostres illes que hem de fer possible l’acord i
l’enteniment entre els grups polítics perquè els resultats que
s’obtenguin seran bons per a tots els ciutadans.
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El nostre grup considera fonamental mantenir en el
Parlament la unitat aconseguida fins ara entorn d’aquesta
qüestió. El suport expressat pel Ple de la Cambra en les sessions
de 24 d’abril i 6 de novembre del 2012, amb l’aprovació de les
proposicions no de llei presentades pel nostre grup, posa de
manifest aquest acord institucional i reforça les reclamacions
del Govern de la nostra comunitat.

Les conselleries de Presidència i d’Agricultura i Medi
Ambient han sabut transmetre, crec que d’una manera prou
clara, les peticions d’aquestes illes en demanar més aportacions
de la Unió Europea per raó del fet insular, em referesc a dos
documents redactats pel Govern amb totes les reivindicacions
per reduir els impactes derivats de viure a unes illes i situar-nos
en pla d’igualtat respecte dels ciutadans del continent. El primer
document, Propostes del Govern de les Illes Balears davant les
institucions i l’Estat espanyol en defensa de la insularitat,
aprovat pel Consell de Govern de 6 de juliol de 2012, i el segon,
SOS l’agricultura de les Illes Balears en perill d’extinció,
redactat el passat mes de març per la Conselleria d’Agricultura.

Els ministres d’Assumptes Exteriors i d’Agricultura, el
Comissari Europeu d’Agricultura, els eurodiputats, el Comitè
Econòmic i Social Europeu i també el Comitè de les Regions
tenen sobre la seva taula tots aquests informes, uns documents
que quantifiquen els sobrecosts que suporten avui els ciutadans,
les famílies i les empreses també de Balears per la insularitat. 

Els vull informar o dir-los que el conseller, el Sr. Company,
es desplaçarà demà a BrusselAles precisament per defensar
personalment totes aquestes qüestions. Entre els arguments
exposats amb tota fermesa destacar que el nostre govern
reclama que el PIB per càpita no sigui l’únic criteri per decidir
la distribució dels fons europeus. Per tant, solAlicita que sigui
complementat amb altres indicadors, com la taxa d’atur juvenil,
l’abandonament escolar i el desenvolupament tecnològic de
cada regió. 

Des del Grup Parlamentari Popular constatam que el Govern
ha fet la seva feina, que l’ha feta bé i que també ha arribat, ha
aconseguit arribar a les institucions. 

Però avui ens jugam la finançació europea, quan s’està
negociant el marc plurianual i també els reglaments de la
política de cohesió que fixaran el repartiment dels fons europeus
per al període 2014-2020. Em referesc als reglaments que
regulen les aportacions de la Unió Europea per als estats
membres, la reforma de la política agrària comunitària i la
política pesquera comuna. Dissortadament la realitat amb què
ens trobam és que cap d’aquests reglaments no inclou un
tractament específic per a les regions insulars, ni tampoc
mesures compensatòries per reduir els efectes negatius
d’aquesta insularitat. Tot açò malgrat que el Tractat de Lisboa
en el seu article 174 reconeix de forma específica el fet insular
com una qüestió diferencial respecte de la resta de regions
situades en terra contínua.

Davant aquestes circumstàncies, que evidentment
perjudiquen Balears, és necessari un pronunciament
institucional del Parlament per denunciar-ho, i reclamar
mesures, com ja ha fet el Govern de la comunitat. Però què
demanam exactament? En primer lloc, la modificació dels
reglaments que regulen la política de cohesió de la Unió
Europea per aconseguir que les regions insulars disposin de
partida específica en el repartiment de fons europeus; d’aquesta
manera totes les illes comptaran amb fons diferenciats en el
repartiment dels fons comunitaris, de la mateixa manera que les
regions ultraperifèriques ja gaudeixen, ja tenen aquesta partida
pròpia. I com a segona proposta d’acord donam suport a la
reclamació del Govern per modificar el reglament que regula els
fons FEDER amb l’objectiu de reconèixer el turisme com a
activitat prioritària, i també per dotar-lo amb partida
pressupostària específica destinada a I+D+I per al sector
turístic.

Ahir mateix a Madrid el conseller d’Agricultura exposà
davant els consells consultius de política agrària i pesquera per
a afers comunitaris les reclamacions de Balears per incrementar
durant el període 2014-2020 les ajudes europees per al camp. En
l’actual període, que va del 2007 al 13, els agricultors han rebut
d’Europa 23 milions d’euros anuals amb pagaments directes de
la PAC, i 6 milions d’euros més cada any a través del FEDER.

És el moment d’un nou pronunciament per anar avançant i
aconseguir tots aquests objectius, que són beneficiosos per a les
nostres illes, en la mateixa línia, per exemple, de les cinc
esmenes presentades pel Govern en matèria d’energia renovable
que van ser aprovades el passat 31 de gener pel Comitè de les
Regions, unes esmenes que posen de manifest els desavantatges
que pateixen les Illes en energies renovables, la insuficiència en
la xarxa de transport i la manca d’interconnexions elèctriques.

Finalment em vull referir també a la modificació del
Reglament europeu per a la cooperació transfronterera, que el
president Bauzá va exposar el passat 17 de juliol davant el Ple
del Comitè de les Regions. L’objectiu en aquest cas consisteix
en el fet que el límit màxim de 150 quilòmetres no s’apliqui a
les regions insulars dins la mateixa conca marítima; d’aquesta
manera les Balears podrem optar a la finançació d’aquests
programes de cooperació. El canvi normatiu aplicat en aquest
plenari del Comitè de les Regions amplia el criteri de distància
de 150 a 300 quilòmetres, fet que obre les portes a la
participació de Balears en projectes de cooperació amb França,
ja que les nostres illes es troben a 270 quilòmetres. 

Per tot l’exposat el nostre grup espera que els partits de
l’oposició, com ja es va fer en els plenaris abans esmentats,
tornin a estalonar les propostes d’acord d’aquesta proposició no
de llei. 

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

Moltes gràcies, Sra. Pons. I en torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Sansó per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bé, ja que consideram que la
proposició no de llei presentada pel Partit Popular està fet en
positiu i en coherència amb les propostes que hem fet en altres
ocasions i amb les votacions realitzades en altres propostes,
votarem a favor, com no podia ser d’una altra manera, perquè
votaríem a favor de qualsevol proposta que vagi encaminada a
reduir els sobrecosts que tenim pel fet de viure a unes illes.

Veim positiu que el Govern de les Illes Balears treballi per
modificar la política de cohesió de la Unió Europea per tal que
les Illes disposen d’una partida pròpia en el repartiment de fons
europeus.

Pel que fa al segon punt de la proposta, bé, dels acords
presentats, en què s’acorda o es vol aprovar una modificació del
reglament que regula els fons FEDER amb l’objectiu de
reconèixer el turisme com una activitat prioritària i dotar-la
d’una partida específica per a recerca, innovació i
desenvolupament, ho veim molt positiu perquè efectivament el
turisme és el principal motor de la nostra economia, i també
veuríem més en positiu si encara aquesta proposta anàs
acompanyada de les polítiques del Govern de les Illes Balears,
que des del nostre punt de vista van un poc en contra de reforçar
el turisme com a gran potència, i sobretot de reforçar la
innovació i la recerca en aquesta àrea, perquè com hem sabut,
i hem duit qualque vegada a comissions propostes des del nostre
grup, s’ha reduït gairebé totalment el suport als clústers
tecnològics que fan una inversió considerable en tecnologies
cap al sector turisme. S’ha fet tal reducció fins al punt que la
majoria o molts d’aquests clústers s’han vist obligats a tancar,
i d’altres es veuen obligats o estan estudiant anar a una altra
comunitat autònoma perquè allà sí que tenen un suport en
aquesta línia.

També consideram, encara que no sigui el fons de la qüestió,
que augmentar segons quins imposts que perjudiquen el turisme,
com són els imposts dels envasos o l’impost del lloguer de
cotxes, tampoc no és molt coherent amb la proposta que ara
duen, però bé, estam molt a favor, molt d’acord amb la proposta
que es dugui el turisme als fons FEDER.

Pel que fa al tercer punt de l’acord, de reclamar a les
institucions europees la compensació del sobrecost que ens
produeixen als ciutadans de les Illes la insularitat, i encara més
la doble insularitat als de les illes menors, que no són..., bé,
Menorca, Eivissa i Formentera, també trobam que haurien
d’acompanyar aquesta proposta, el Govern de les Illes Balears
hauria d’acompanyar aquesta proposta amb la reclamació -com
s’ha dit avui en el ple, com ha dit el meu company el Sr. Pons
a l’anterior proposició no de llei- que el Govern de les Illes
Balears sí que reclamàs al Govern de l’Estat tot allò que ens
deu, els 800 milions d’euros que ens deuen d’inversions
estatutàries i que, com avui matí també s’ha reflectit en el Ple,
que no s’ha fet cap solAlicitud de projectes d’inversió al Govern
central.

Per tant veim molt positives totes aquestes propostes, però
també creim convenient que vagin acompanyades d’unes altres
actituds del Govern de les Illes Balears, perquè vostè ha dit que
el Govern fa molta feina; no en tenim cap dubte però potser no
va encaminada en la mateixa línia que consideram que ha
d’anar. Així i tot votarem a favor d’aquesta proposició no de llei
i amb l’esperança que realment es faci feina per aconseguir tots
aquests acords, i si es fa feina en aquesta línia ens tendran al seu
costat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Per part del Grup MÉS té la
paraula la Sra. Mascaró, per un temps de deu minuts, també.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que aquest és un
debat com a recurrent, de donar suport al Govern i de demanar
la petició d’algunes coses que a vegades fins i tot ni sabem què
fan. És evident que anar a reclamar la compensació dels efectes
de la insularitat és una vella reivindicació de qui li parla i del
partit al qual pertany; per tant ens alegra que el Govern també
ho faci, però només ens agradaria que la mateixa ilAlusió que
posen anant-ho a reclamar a Europa, de modificació de
reglaments, la posassin anant a reclamar al Govern de l’Estat el
compliment de reglaments que ja existeixen. Vull dir que anam
a reclamar modificacions de reglaments a altres bandes quan en
tenim uns aquí aprovats que no es compleixen i pels quals
segur, segur, segur que arribarien molts més fons que aquests
que puguem anar a demanar a Europa.

Vull dir que el nou règim, les noves fórmules, incloure l’I+D
i el turisme està molt bé, però la postura del Govern seria molt
més creïble i quedaria molt més reforçada davant Europa si el
Govern de l’Estat, que és el que ve després del de les Illes
Balears abans d’arribar a Europa, també donàs suport a les
reivindicacions d’aquest govern. Vull dir que pareix que no
feim res aquí més que demanar doblers als ciutadans, acotam el
cap davant el que ens diguin a Madrid i ens passejarem per
Europa si a Europa podem aconseguir moltes coses. 

A aquest document de SOS Agricultura i a l’altre que ha
esmentat la portaveu els hem donat suport fins i tot en alguna
ocasió sense haver-los ni vist; en alguna ocasió ha arribat al
darrer moment abans de l’aprovació. Per tant no tenim cap
problema a reivindicar, però sí que a vegades ens sentim que la
tasca del Parlament és com a inútil donant suport a coses que fa
el Govern, que no és que aquestes coses a les quals donam
suport estiguin malament sinó que n’hi ha moltes altres, que o
bé les té abandonades o bé hi ha renunciat, que serien molt més
interessants per als interessos dels ciutadans de les Illes Balears.
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En el mateix sentit de la proposició no de llei anterior, que
hi ha hagut la voluntat d’arribar a un acord, li donarem suport;
aquesta vegada m’havia plantejat no votar-ho, vull dir abstenir-
me i ja veurem en tornar d’aquestes què farem, però per bona
voluntat i per arribar a aquest consens general..., però el consens
general no hauria d’arribar a ser una presa de pèl als ciutadans
de les Illes Balears. Per tant sí que necessitam lluitar per ells i
els demanarem el compliment d’aquestes coses, d’aquests
acords que feim aquí, d’aquí a una temporada, a veure com
s’han materialitzat, perquè no basta sortir a una foto i dir que
hem arribat a un acord de la comissió, que tothom està d’acord
amb el que fa el Govern, en aquest punt, que no en molts
d’altres, això sí que ho vull reiterar, però hi ha molta feina a fer
i no ens hem de centrar únicament i exclusivament en un
aspecte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró, i supòs que vol fer ús de la
paraula per contradiccions la representant del grup proposant.
Idò Sra. Pons té la paraula, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el nostre
grup parlamentari ha demanat el suport als altres grups de
l’oposició perquè pensam que és el moment d’unir esforços i
expressar d’una forma ben clara que no acceptam l’actual règim
de participació de Balears com a regió insular a la Unió
Europea. Aquest model és evident, ha quedat clar que no ens
compensa adequadament ni corregeix els desequilibris, els
costos i també els impactes que provoca la insularitat. Volem
ser una regió europea, participar i formar-ne part, però no a
qualsevol preu. Açò vol dir que hem de rebre un tractament just.

Volem agrair, com..., bé, perdó. He de dir també que han
sortit, la portaveu Sra. Sansó ha anomenat fins i tot temes que
sota el meu punt de vista formarien part d’una altra proposició
no de llei; açò és una molt concreta que és el fet de la insularitat.
Agraïm, com no pot ser d’una altra manera, que més enllà de les
legítimes discrepàncies entre partits que hi pugui haver hi hagi
una acció política conjunta sobre la insularitat. Açò és
exactament el que va dir precisament la portaveu de MÉS en el
plenari de dia 6 de novembre, va dir exactament “és important
en certs temes i en certes reivindicacions poder donar una
imatge d’unitat, de sentit d’estat per aconseguir millorar el
benestar dels ciutadans”. Podem transmetre una posició d’unitat
que afavoreix davant el Govern de l’Estat i les institucions de la
Unió Europea poder fer realitat d’una vegada per totes les
nostres crec que més que justes i ben argumentades
reclamacions.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Idò acabam el debat. Crec que
també podem dir que l’aprovam per unanimitat. Jo els felicit i
només esper que algun diputat o alguna diputada algun dia
dugui una botella de cava per celebrar aqueixes coses tan poc
habituals en aqueixa casa.

Per tant enhorabona a tots.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i
fins a la setmana que ve.
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