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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sr. President. Jaume Fernández substitueix Marga
Prohens.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Francina Armengol.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá substitueix Oscar Fidalgo.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al debat de les proposicions no de llei
previstes a l’ordre del dia d’avui, RGE núm. 6382/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora
de gestió del port exterior de Ciutadella, i RGE núm. 6742/12,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a acreditació a través del certificat
de resident.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6382/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a millorar la
gestió del port exterior de Ciutadella.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 6382/12, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra.
Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, estic convençuda, estam convençuts que tots coincidim
en la màxima que en temps de crisi i de manca de recursos
públics és fonamental rendibilitzar les infraestructures que
tenim, rendibilitzar les inversions fetes, donar-los la màxima
rendibilitat i per tant fer possible així l’eficiència.

Aquesta qüestió, tan clara, que és l’objectiu en definitiva de
la nostra proposta, no passa al port de Ciutadella. El port de
Ciutadella que ja suposava l’any 2010 abans d’entrar en
funcionament el dic exterior el port que més recursos recaptava
de tots els ports de titularitat del Govern de les Illes Balears, és
per tant un port -i a més a més en aquests moments amb
l’entrada en funcionament, amb un any ja d’entrada en
funcionament del dic exterior de Son Blanc- un port amb moltes
possibilitats de generació d’activitat econòmica i de riquesa. 

Què hem trobat, però aquest estiu? Aquest estiu hem trobat
un port buit en ple mes de juliol, era i sortia a primera plana dels
mitjans de comunicació que una quarta part dels nous
amarraments a Ciutadella estaven buits en plena temporada
turística, però això només és la part de ports públics, perquè a
les mateixes dades, tot el que feia referència a les instalAlacions
gestionades pel club nàutic estaven plenes. 

Igual ens passava amb el dic de Son Blanc, unes
embarcacions surten, acaben els seus trajectes com són les
embarcacions que feien la comunicació Cala Ratjada amb
Ciutadella i per altra banda tenim una demanda d’eslores, de
iots de gran eslora que no caben al port antic de Ciutadella i que
no són atesos per Ports de les Illes Balears.

Per tant, un estiu en què visualitzam que existeix demanda,
que no es respon a aquesta demanda i que tenim instalAlacions
infrautilitzades, espais buits, en plena temporada turística. 

I clar, davant tot el açò el Govern, què ha fet?, què ha fet? És
a dir, anam per millorar aquesta gestió o no? La primera qüestió
que ha fet el Govern en aquest any 2012 és precisament retirar
tota capacitat de gestionar el port des de la mateixa Menorca, és
a dir, la plaça de cap tècnic de Ports de Menorca s’amortitza,
l’única plaça amortitzada ocupada que fa l’empresa Ports Illes
Balears el 2012, l’única, així ens ho anuncien ja a la junta
d’aquesta empresa pública dia 25 d’abril. Dia 4 aquesta plaça de
cap tècnic de Ports de Menorca és amortitzada per una plaça de
pràctic, menys responsabilitats, més obediència a Ports Illes
Balears. 

Açò es fa per estalviar? En absolut, perquè resulta que cobra
exactament el mateix. És a dir, pagam el mateix sou per menys
responsabilitats. Per tant, un clar interès de recuperar capacitat
de gestió per part de Ports Illes Balears i els resultats -com hem
vist- són el ports buits, els ports que no tenen ni utilitzen totes
les seves possibilitats de rendibilitat. 

En aquesta proposició no de llei, per tant, plantejam tres
coses: una molt senzilla -molt senzilla- que és que al port, al nou
port, al nou dic al port exterior de Ciutadella en el marc de la
compatibilitat del transport marítim regular existent avui que -
repetim- és menor que el de fa un any per la baixa de l’interilles
entre Cala Ratjada i Ciutadella, es pugui utilitzar perquè com a
mínim permetin els grans iots que tenen i han demanat fer-ho
així a Ports de les Illes Balears, ho fan les empreses, i el Govern
diu que ha d’estudiar la seguretat, una feinada, mentrestant a les
vuit el port buit i tancat.

Per tant, aquest és el primer punt, que d’una vegada per totes
el Govern estudiï aquesta... i faci possible aquesta compatibilitat
perquè Ciutadella pugui, mentre no es fa la inversió entorn al
dic ducs d’alba, pugui compatibilitzar aquest atracament dels
grans iots al port exterior de Ciutadella.

En segon lloc, què volem demanar també? Recuperar la
plaça amortitzada de director de ports de Menorca. És clau que
els ports de Menorca que comprèn el port de Ciutadella, que és
el que més activitat genera de tots els ports de les Illes Balears,
tengui una direcció que permeti la màxima rendibilitat de totes
les places. Repetim, no té la més mínima justificació ni
econòmica ni tècnica amortitzar una plaça de cap de direcció
que feia les funcions de pràctic per una plaça només de pràctic
al mateix cost econòmic.
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En segon lloc, evidentment, assenyalam el nostre rebuig que
el Govern practiqui una política recentralitzadora en la gestió de
ports de les Illes Balears. Per tant, aquests tres punts creim que
podrien donar lloc a millorar per a la pròxima temporada el que
fa referència a rendibilitzar i a fer més eficients unes inversions
prou costoses que s’han fet i que vertaderament necessitam
rendibilitzar d’una manera urgent ja atesa la demanda que hi ha
de nous atracaments. Per tant, el que no té sentit és que el
Govern no gestioni la màxima rendibilitat d’aquestes
infraestructures. 

Per tant, són aquests tres punts els que demanam i esperam
que es puguin aprovar per unanimitat i sobretot de cara a la
propera temporada d’estiu. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de
posicions per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Sra. Mascaró,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Votarem a favor dels punts 2
i 3, estam totalment d’acord en la descentralització i així ho
defensa el nostre grup aquí, però especialment el PSM de
Menorca a Menorca, la gestió portuària a cadascuna de les illes
s’ha d’apropar a les illes, per tant, això ho hem defensat sempre
i això ho continuarem defensant. És evident que una gestió més
propera sempre pot ser més eficient i evidentment hi ha d’haver
el capital humà que ho ha de fer possible. Per tant, hi estam
totalment d’acord.

Quant al primer punt, no el votarem a favor, en aquests
moments ens preocuparia que això significàs més obres...
destinar més obres al dic i creim que hi ha altres temes més
prioritaris, però vaja, el 2 i el 3 sí que els votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sra. Llufriu, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Gràcies, Sr. President. El dic de Son Blanc neix fruit de la
necessitat, per seguretat, de treure les línies comercials de
l’interior del port de Ciutadella amb el consens del PSOE, PSM
i Partit Popular. Aquest acord es pren després que es patís al
port de Ciutadella la gran rissaga del 2006, de no donar-se
aquest fet i sense la pressió de la majoria de ciutadellencs que
volien un dic, difícilment s’hauria arribat a aquest consens. Fins
a aquells moments tot eren entrebancs per part del PSOE i PSM.
El Partit Popular sempre el va reivindicar a diferència d’altres
partits. El PSM mai no hi havia estat d’acord i el PSOE ara sí,
ara no, en funció de la necessitat que tenia d’arribar a pactes per
governar hi estava d’acord o no.

La història per construir un dic a Ciutadella és molt llarga,
necessitaria molt més temps del que tenc per explicar-ho tot.
Dia 30 de juny de 2006 al Consolat de la Mar, Govern balear,
Consell Insular de Menorca -representat per la Sra. Barceló i el
Sr. Marc Pons, no hi havia cap representant del PSM, que per
altra banda era el partit que donava la majoria al PSOE-,
Ajuntament de Ciutadella, navilieres i entitats representants de
les activitats al port varen firmar l’anomenat Protocol General
entre el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de
Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella d’obertura del port de
Ciutadella al trànsit comercial i de proposta d’un projecte
definitiu de trànsit portuari exterior. La proposta del PSOE-
PSM seria d’un dic amb el menor impacte possible i de mides
acotades als vaixells que en aquells moments operaven al port
de Ciutadella i res més, ubicat a Son Blanc. És a dir, sense cap
visió de futur i incompatible amb altres usos. El Partit Popular,
envers el necessari consens i per responsabilitat, va acceptar,
s’assolia així el dic de Son Blanc.

El 18 de maig de 2011, en plena campanya electoral, va
atracar el primer vaixell al dic de Son Blanc i el Sr. Carbonero,
conseller del pacte de progrés, anunciava que instalAlarien la
setmana entrant uns norais per facilitar l’amarrament de vaixells
de 160 metres d’eslora a instàncies dels tècnics d’obres de Ports
IB. No era aquesta la primera modificació que es feia al projecte
constructiu, ja n’hi havia hagut d’altres: allargament dels dic
amb dos caixons més entre d’altres. 

És públic i notori que en el seu moment el calculista i els
directors d’obres i enginyers de camins, canals i ports ja havien
advertit que el port es quedava petit per a l’ús comercial del
futur ja que la tendència constructiva és la d’augmentar l’eslora.
El mateix dia declara el Sr. Marc Pons, president del Consell
Insular de Menorca: “El tráfico comercial para Ciutadella, el
náutico e industrial para Maó”, que aclareix encara més el que
el PSOE volia per al dic i per extensió per a Ciutadella.

Avui, un poc més d’un any d’ençà l’entrada en
funcionament del dic, ens sorprenen amb la presentació
d’aquesta proposició no de llei, demanen que hi puguin amarrar
iots recreatius de gran eslora. Hem de dir que a dia d’avui a
Ports IB no tenen cap solAlicitud per registre d’entrada i
únicament es té constància d’una consulta telefònica al llarg
d’aquest any, després no se n’ha sabut res més.

Com bé deia el Sr. Marc Pons, el port de Son Blanc és un
port comercial sotmès a condicions d’explotació derivades de
(...) comercial i mercant, hi ha altres normatives de seguretat
com pot ser el Codi internacional per a la protecció de bucs i
d’instalAlacions portuàries, el codi BPIP.

Dins aquest marc legal i normatiu compatibilitzar
l’amarrament de grans iots presenta una sèrie
d’incompatibilitats que no la fan recomanable, en aplicació del
Pla de protecció portuària per autoritzar l’arribada d’aquests iots
es necessita d’uns perímetres de vigilància de seguretat a més
dels serveis complementaris portuaris. No és una pràctica
habitual autoritzar l’atracament d’aquests megaiots en un port
purament comercial. De fet, els megaiots van a ports esportius,
clubs nàutics o instalAlacions nàutiques esportives específiques
per a aquest tipus de bucs, amb les instalAlacions apropiades per
a aquests sense compartir espais amb altres usos portuaris com
són els mercants comercials que es donen al dic de Son Blanc.
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No obstant l’anterior, per a l’aplicació del codi BPIP a
l’actual Pla de protecció de la instalAlació portuària de
Ciutadella en el seu procediment de (...), procediments
d’activitats no regulades pel codi, sí permet realitzar una
operació d’interfície amb un buc al qual no s’apliqui el codi
BPIP, hi ha discussions de si un megaiot és un buc o no, si li
resulta d’aplicació el codi encara que l’assistència tècnica entén
que no li és d’aplicació el codi, també la provisió de benzina en
camió cisterna sota certes condicions estipulades per Ports IB.

Però es tractaria d’una solució excepcional per a casos
puntuals com situacions de necessitat, emergència o similars,
però no per explotar el dic en aquest sector de la nàutica. Per
açò hauria fet falta una configuració del projecte i una
adjudicació d’obres en aquest sentit, cosa que evidentment no
es va fer.

Compartir amarraments, horaris, molls, etc, entre els
mercants i els iots recreatius de gran eslora no sembla gens
compatible. Els usuaris d’aquest tipus d’embarcacions tenen
necessitats especials de serveis que es fa precís satisfer i que
almenys resulta complicat en una instalAlació portuària amb
restriccions derivades de la protecció i seguretat marítima
d’instalAlacions pròpiament de trànsit mercant.

 A més, vostès, en el seu projecte constructiu no van
preveure ni el més senzill, com poden ser torretes de
subministrament d’aigua, llum, connexió internet d’alta
velocitat, televisió per cable, descàrrega d’aigües residuals, etc.
Tampoc no es disposa de cap tipus de locals, dutxes o altres
instalAlacions. Tampoc no està previst el subministrament de
combustible, només hi ha un accés rodat que s’hauria de
compartir amb els vehicles i camions que embarquen i
desembarquen, taxis, autobusos, tripulants, passatgers, ... La
cota elevada dels molls no és compatible amb els (...) d’aquest
tipus d’embarcacions, si s’hagués previst tal vegada sí. 

Si tant d’interès tenia el PSOE que vinguessin grans iots
recreatius amb els doblers de què disposaven hauria pogut fer
un projecte que ho recollís i si no ho varen fer era perquè no ho
volien i ara, en la situació econòmica que vivim i sense
quantificar el cost, sí que ho demanen.

Ja n’hi ha prou d’enganar la gent, no venguin fum. Si un té
un cotxe encara que li posi ales no tindrà un avió. La realitat,
trista però absolutament real, és que el port de Son Blanc no està
dissenyat per a aquests iots. El disseny i la configuració final de
l’executat a Son Blan no tan sols no serveix per als iots
recreatius de gran eslora, es va dissenyar exclusivament -que
quedi ben clar, exclusivament- per als bucs existents en aquells
moments i que operaven al port de Ciutadella a excepció del
Martí i Soler, que pot operar gràcies a la modificació de la
instalAlació dels norais, no tan per la voluntat del PSOE, sinó a
indicació dels tècnics de l’obra.

Per aquests motius al final el port exterior no té entitat
suficient per al trànsit comercial ni tampoc no és una marina per
a iots a mode de club nàutic. I tot açò, sense parlar dels creuers
turístics, on després de la multimilionària inversió per construir
el dic ara s’ha d’apedaçar amb la construcció de ducs d’alba
amb un cost inicial de més de 9 milions d’euros, inversió
aquesta del tot imprescindible per dinamitzar l’economia de
Ciutadella i de Menorca, quasi res diu el diari!, per a un port
inaugurat fa escassament un any.

El 18 de maig de 2011, el dia del viatge inaugural, a Alcúdia
va dir el Sr. Carbonero: “digues que ho hem fet nosaltres”, i li
va reiterar “o no és ver?”, saben qui era aquesta persona?, la
Sra. Barceló. 

Aquesta proposició ens demostra clarament el
desconeixement total del tema de què es tracta per part dels
promotors de la iniciativa parlamentària presentada, i el que és
pitjor, obvia tots els detalls de les limitacions pròpies del
disseny i adjudicació d’una instalAlació que vostès mateixos
varen dirigir, impulsar, modificar i executar. La responsabilitat
del que tenim a Son Blanc és seva, a rendibilitzar les inversions
públiques podem estar d’acord, però no a un cost enorme sense
quantificar, afegit encara més a allò que va costar i més per la
seva mala planificació. 

Pel que fa a la resta de punts, no existeix a Ciutadella ni
tampoc a cap altre port dependent de Ports de les Illes Balears
la figura que denomina “direcció de ports”, ni a Menorca ni a
cap lloc. La plantilla és la mateixa i no ha variat respecte de
quan vostès varen governar. La plaça no s’ha amortitzat, és
vigent i està ocupada per un professional de la marina mercant,
la plaça de cap tècnic es va aprovar al Consell d’Administració
de 30 de novembre de 2010, varen ser vostès, senyors
responsables del pacte de progrés, el que la varen crear, la plaça
-com els deia- està ocupada, per tant, no està amortitzada.

Evidentment, el nostre vot en referència als punts 1, 2 i 3
serà contrari. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula la Sra. Barceló
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Començaré per la darrera
qüestió, com a mínim no hem de faltar a la veritat en tot el debat
polític, és totalment legítim, però jo li llegiré l’acta del Consell
d’Administració de Ports de les Illes Balears de 28 de maig del
2012: “Punt 7.1, proposta de modificació de la plantilla de
l’entitat amb la creació d’un lloc de pràctic en el port de
Ciutadella i la conseqüent amortització del lloc de treball de
llicenciat en nàutica i transport marítim a Ciutadella. Com
quedam? Açò és un punt de l’ordre del dia que es va aprovar.
S’amortitza una plaça de director tècnic de ports de Menorca i
se substitueix per un pràctic de Ciutadella, per un pràctic. A
unes funcions que tenien capacitat de gestió a Menorca, se’ls
lleva tota capacitat de gestió i es converteix en un pràctic; eh!,
amb el mateix cost econòmic, amb el mateix cost econòmic.



TURISME / Núm. 25 / 11 d'octubre del 2012 301

 

Açò sí, ara no decidirem res des de Menorca, no es gestionarà
res des de Menorca. Acta del consell d’administració.

Per tant no ens enganem: amortització d’una plaça per
canviar-la per una altra, l’única plaça amortitzada ocupada de
Ports d’Illes Balears durant el 2012. Ens hauríem de fer mirar.
Açò és una renúncia expressa de la capacitat de decidir des de
Menorca, però, bé, evidentment hi estam acostumats.

Segona qüestió, que ja alAlucinam més: ens diuen que el dic
de Ciutadella és una multimilionària inversió. S’imaginen si
s’hagués aprovat el projecte del Sr. Matas, defensat pel PP i
l’Ajuntament de Ciutadella?, que valia quatre vegades més, amb
un dic tres vegades més gros; s’ho imaginen? Tres vegades més,
açò era el projecte del Sr. Matas, de l’Ajuntament de Ciutadella,
en què participava la portaveu que ara m’ha precedit del Partit
Popular, i que van ser incapaços de tirar endavant, van ser
incapaços de tirar endavant; fins i tot ens van suprimir, al
consell insular, que no féssim informe per suprimir-nos
directament, i així i tot no el van fer, no el van fer. No diré res
dels costos de redacció de projectes i de totes aquestes històries,
que en açò el Sr. Matas era especialista.

Evidentment es tanca un acord per la capacitat d’iniciativa
en aquell moment del Consell Insular de Menorca, i es tanca
l’acord, però el Sr. Matas, per posar la primera pedra a abans de
les eleccions generals, va encarregar el projecte i va forçar la
màquina a tota pastilla on fins i tot els tècnics van assenyalar
que, ateses les presses d’encàrrec del Govern de les Illes Balears
-Sr. Matas president- per posar la primera pedra abans de les
eleccions, no es feien responsables de les deficiències del
projecte. Açò són els motius de les deficiències del projecte, les
presses del Sr. Matas per posar la primera pedra abans de les
eleccions. Evidentment ningú no se’l va creure per res, i
evidentment va perdre les eleccions, i açò que a Menorca havia
de fer un festival, però no el va fer.

Per tant el projecte és el que és. Es va pactar. El projecte, el
va fer el Sr. Matas i nosaltres el vam executar així com vam
poder, amb les modificacions necessàries. És cert, clar que sí!,
només faltaria. 

A partir d’aquí, en aquest moment les infraestructures que
tenim duen un any de govern el Partit Popular i no han invertit
un euro en el port de Ciutadella; fins i tot un projecte
definitivament aprovat el mes de gener del 2012 de 93.000
euros per posar llum als pantalans, han estat incapaços
d’executar-lo. Açò sí, han invertit a altres ports de Mallorca; al
de Ciutadella no importa, supòs que ja en tenen massa. 

A partir d’aquí, sense que hagin invertit un euro en el port
de Ciutadella, què demanam?, que el que tenim ho rendibilitzem
millor. I sí hi ha demandes d’empreses, i Ports els han contestat
que es pot estudiar aquesta possibilitat d’atracament, encara que
sigui nocturn, en el que fa referència al dic de Son Blanc de iots
de gran eslora. Perquè no ens enganem, si estan repartits a tota
la platja Gran, que tampoc no tenen llum, ni banys, ni tenen res;
quants n’hi ha, de vaixells?, quants n’hi ha, de vaixells, que a
més a més no paguen? En poden comptar fins a cent, i no els
hem de donar cobertura, amb el port buit el mes de juliol? Ha
sortit per tots els diaris, eh? I és més, fins i tot el mateix batle de
Ciutadella la setmana passada: “De Sintas pide que se mejore
el mantenimiento del puerto”. Si ningú no està content amb

Ports de les Illes Balears! És una petita estafa cada dia: unes
instalAlacions que no estan rendibilitzant, ni les del dic ni les del
port interior.

I el que ens preocupa, a més a més que no rendibilitzam, no
donam els serveis per la demanda que tenim, és que tot açò sigui
fonamentalment una excusa més per a la privatització dels ports,
i veurem si una empresa privada després no és capaç d’amarrar
grans iots per rendibilitzar la inversió. Açò és l’únic que els
preocupa, deixar el port sota mínims per tenir excuses de
millorar la gestió a partir de la privatització de ports, i en açò
evidentment no hi estarem d’acord, ni nosaltres ni estic segura
que la majoria del poble de Ciutadella.

Per tant demanam que vertaderament s’estudiï aquesta
possibilitat, que ja va dir Ports de les Illes Balears de fer aquest
atracament compatible amb les funcions comercials; açò és
possible sense inversió, perquè ja ho sabem que, d’inversió, no
en faran cap. 

Segona qüestió: la plaça amortitzada està a una acta del
consell d’administració...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, senyora...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...amb menys funcions i mateix cost econòmic; motivació: llevar
tota capacitat de gestió des de Menorca.

I, tercera qüestió, evidentment ens reafirmam a lamentar
profundament que un gran potencial, dels pocs potencials que
tenim a Menorca de generar riquesa, de generar activitat
econòmica, no s’aprofiti per problemes de capacitat de gestió de
les Illes Balears. Ens preocupa profundament i estam en total
desacord així com gestiona Ports de les Illes Balears el port de
Ciutadella. 

Per tant en aquest sentit, i assenyalant sense que suposi cap
inversió, presentam aquestes propostes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Entenc que es demana votació
separada per punts. Volem que la facem per punts o feim el punt
1 i els 2 i 3 conjuntament?
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Podem anar junts, d’acord?

Passam a la votació del punt 1 de la Proposició no de llei
RGE núm. 6382/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjat aquest punt per 4 vots a favor i 10 vots en
contra.

Passam a continuació a la votació dels punts 2 i 3 de la
Proposició no de llei RGE núm. 6382/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

En conseqüència queden rebutjats els punts 2 i 3, per 5 vots
a favor i 9 vots en contra.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6742/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a acreditació a través del certificat de
resident.

A continuació passam al debat de la segons proposició no de
llei, RGE núm. 6742/12, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
l’acreditació a través de certificats de resident.

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Mascaró, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. El Govern de l’Estat va
establir, a través de la Llei de pressupostos generals per al 2012,
que a partir de dia 1 de setembre d’aquest 2012 s’havia
d’acreditar la residència a les Illes Balears per poder ser
beneficiari del 50% de descompte per viatjar no només amb el
document d’identitat, com fins ara, sinó amb un certificat de
residència emès pel municipi del qual s’és resident.

Aquesta mesura ha estat valorada molt negativament tant per
les agències de viatges com, sobretot, pels usuaris illencs dels
vols. El Ministeri de Foment en el seu moment va informar de
la voluntat de posar en marxa un sistema telemàtic per permetre
a les agències i als serveis de facturació dels aeroports certificar
amb garanties els requisits per ser beneficiaris de la bonificació
sense necessitat d’haver de dur el paper emès per l’ajuntament,
però a dia d’avui encara no s’ha posat en marxa.

El nostre grup està totalment d’acord que s’han de prendre
mesures per combatre el frau en tots els àmbits, i en el referit al
transport aeri també, el frau que puguin cometre les companyies
aèries o els usuaris o qui sigui, per raons de justícia i per
beneficiar a qui la llei vol protegir i donar suport amb polítiques
de discriminació positiva, els ciutadans d’aquestes illes, però el
certificat de residència en teoria és per a això però evidentment

s’han creat molts de problemes. S’ha de combatre el mal ús que
es pugui fer del certificat de resident per persones no residents
perquè beneficiï realment a qui els toca i no als que en fan un
mal ús. 

Però haver de dur el certificat de resident ha generat i genera
confusió, malestar i múltiples situacions que han perjudicat els
usuaris. Quines situacions?, per exemple ciutadans que han
deixat a ca seva el certificat a l’hora d’embarcar, ciutadans amb
infants que no saben si el menut ha de dur o no el certificat,
persones que per haver deixat el certificat a ca seva han hagut
de comprar un nou bitllet, si n’han trobat en el vol que havien
d’agafar, i persones que han de complementar -depèn de les
companyies, també- per poder viatjar amb el certificat de
resident, pagar la part que en teoria li abonarien per tenir el
certificat, i fins i tot ciutadans que han quedat en terra. Vull dir
que el fet d’haver de dur en mà el certificat de resident és una
mesura que no s’ha negociat amb els territoris afectats ni amb
el Govern d’aquestes illes, pel que veim, ni amb el sector ni
amb ningú, i nosaltres entenem que les coses es poden fer d’una
altra manera, que hi ha una altra manera de fer política amb
colAlaboració, amb diàleg i amb una major sensibilitat i
coneixement de la realitat pluriinsular. I davant això hi hauria
d’haver el Govern de les Illes Balears exigint-ho, però el
Govern no només no ho exigeix sinó que calla.

Per què s’ha d’aplicar aquesta mesura a dia 1 de setembre
sense haver aconseguit encara -de fet ja s’està aplicant- el
sistema telemàtic capaç de detectar la residència sense haver de
dur paperet?, per què només així es pot combatre el frau sobre
el certificat de resident? El sistema actual no serveix i el Govern
ho sap i el PP també ho sap. Qualsevol ciutadà es pot
empadronar i treure un certificat, i al cap d’una setmana tornar
a canviar de padró i tenir el certificat que li serveix per a mig
any. Per tant tot això... I en lloc de cercar un sistema àgil que
beneficiï realment els residents s’ha optat per posar una mesura
ineficaç i dir que s’està preparant o posant en marxa un sistema
telemàtic sense resoldre res i, evidentment, sense evitar el frau
que es vol evitar, però sí causant més perjudicis als ciutadans de
les Illes que volen viatjar.

És per això que feim una proposta per demanar seny a
Madrid, que no apliqui la mesura, o que s’aturi d’aplicar-la
perquè en aquells moments, quan vàrem presentar la PNL,
encara no estava en marxa, avui ja funciona aquest sistema, que
s’aturi d’aplicar fins que no tenguin aquest sistema informàtic
perquè això posa moltes traves als mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterencs. 

Cada dia tenen més traves. Ara darrerament ha sortit el tema
que només es bonificaran els bitllets d’avió d’un cert preu, i ens
pareix bé que evitin subvencionar viatges caríssims de plaer,
però els ciutadans d’aquestes illes que compren vols molt cars
per viatjar entre illes o per viatjar a la península és perquè sol
ser un vol d’urgència, un vol de darrera hora, i les companyies,
als vols de darrera hora, els tenen realment cars; no és que
siguin de primera categoria sinó que són els vols de darrera
hora. Fins i tot l’Associació d’agències de viatges de les Illes
Balears ho deia, sortia a dir que els ciutadans de les Illes no
tenen altre mitjà per viatjar que el transport aeri o marítim, i que
si algú agafa una tarifa màxima d’un vol entre Palma i Madrid,
per exemple, en classe turística de 702 euros no és un caprici
sinó que normalment és per una urgència, i amb aquest sistema
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que ara també s’ha inventat el ministeri de només voler
subvencionar fins a un límit, també es penalitzaran les urgències
dels ciutadans de les Illes Balears. 

Per tant allò que demanam és que la lluita contra el frau
evidentment s’ha d’aplicar, s’ha d’aplicar l’austeritat, però
l’austeritat no ha d’anar sempre a perjudicar els ciutadans.
L’austeritat ben planificada servirà per a alguna cosa; mal
planificada no sol servir per a res i evidentment encara perjudica
molt més els ciutadans, i des del nostre grup hem presentat
aquesta proposició no de llei amb dos punts, el primer que insta
el Govern de l’Estat a suspendre l’exigència del certificat de
residència mentre no es disposi d’aquest sistema telemàtic; i el
segon punt insta el Govern de les Illes Balears a investigar i, si
n’és el cas, expedientar les pràctiques de les companyies aèries
que, excedint-se en les conseqüències de no aportar certificat de
resident hagin perjudicat innecessàriament els passatgers.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. S’ha presentat una esmena
amb RGE núm. 7677/12 per part del Grup Parlamentari
Popular. Per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula l’Hble.
Sr. Veramendi, per un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, vamos a centrarnos en su
proposición no de ley, no en este periplo aeroportuario de
transporte aéreo que nos ha hecho la Sra. Mascaró hablando un
poco de todo. 

Mire, desde el Ministerio de Fomento se ha venido
detectando una bolsa de fraude en el uso de la bonificación del
descuento de residente, lo que ha provocado, según manifestó
la ministra de Fomento, Sra. Pastor, en su reciente visita a
Palma que la Fiscalía tenga en marcha un procedimiento por
esta circunstancia. Recordemos que también lo manifestó en su
día el anterior ministro de Fomento. Como según esto el tema
está en sede judicial, en investigación, no me extenderé en dicha
circunstancia.

Según la secretaria general de Transporte, Sra. Librero, en
reciente comparecencia parlamentaria este fraude se puede
cifrar en un 6%. Lo que está claro es que el Ministerio de
Fomento, en aras a velar por el dinero de todos, de todos, ha
creído imprescindible retomar un filtro más a la hora de
controlar la gestión de los fondos públicos, en este caso sobre
los 285 millones de transporte aéreo y los 48 millones de euros
en transporte marítimo, importantes cantidades, que el 2012
dedica el Ministerio de Fomento a igualar a los residentes de las
Illes Balears, Ceuta, Melilla y Canarias mediante el pago de la
bonificación tanto marítima como aérea con los residentes en la
península, para que en nuestro caso la insularidad no resulte una
mayor desventaja. Además tal medida, según la secretaria
general de Transporte, representará un ahorro de unos 5
millones de euros; también manifestó que se intensificará la
inspección en la concesión de estas bonificaciones. Todo ello
permitirá tener mayor disponibilidad presupuestaria para los
auténticos beneficiarios de esta ayuda pública.

En los presupuestos generales del Estado 2012 se ha
modificado, efectivamente, la forma de acreditar la condición de
residencia para viajar. Así, a partir del 1 de septiembre la
residencia, entre otros, en nuestras islas a los efectos de obtener
la bonificación en el transporte regular marítimo y aéreo se ha
de acreditar mediante el certificado de empadronamiento en
vigor, debiendo entenderse como un certificado de residencia
expedido a los efectos del Real Decreto 1316/01, de 30 de
noviembre. Esto se ha tenido que tener en cuenta también para
los billetes ya adquiridos y que fueron para viajar a partir de esa
fecha. 

El certificado de residencia ha de ser expedido expresamente
para viajar, pudiéndose obtener de forma presencial en el
ayuntamiento de empadronamiento o vía telemática, teniendo
una validez de seis meses desde su expedición. Los
presupuestos generales del Estado también prevén que los
órganos gestores de la bonificación del Ministerio de Fomento
podrán acceder a los servicios de verificación y consulta de los
datos de residencia de la plataforma de intermediación del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para
comprobar el cumplimiento de los requisitos para ser
beneficiario de tal bonificación. Además los órganos gestores
pueden facilitar por vía telemática a las agencias, las compañías
aéreas o marítimas o sus delegaciones que comercialicen los
títulos del transporte bonificado, la confirmación del
cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la
bonificación. No obstante, hasta que esta previsión no esté
implantada, los ciudadanos tendremos que presentar el
certificado de empadronamiento que facilita nuestro
ayuntamiento.

Esta novedad prevista en los presupuestos generales del
Estado, novedad, supone una modificación del citado real
decreto que regula la bonificación de las tarifas de los servicios
regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en
las comunidades de Canarias e Illes Balears, así como en las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que ya había sido
modificado por el Real Decreto 1340/07. 

Vista la decisión del Ministerio de Fomento y para implantar
el sistema, desde el Govern se propuso a la Dirección General
de Aviación Civil que se sopesara la viabilidad de implantar un
sistema informatizado de control con un sustento en base a
datos del Instituto Nacional de Estadística. Así, se evacuaron
consultas con los operadores, las aerolíneas, sobre el mejor
sistema y se evacuaron consultas con los municipios. Yo le
pediría a la Sra. Mascaró que no se líe, porque cuando presentó
la PNL, ya estaba en marcha la implantación de este sistema
informático. Por consiguiente, si no lo sabía es porque no
habían profundizado.
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Desde la Dirección General de Aviación Civil, se confirmó
que juntamente con la Dirección General de Marina Mercante,
el Instituto Nacional de Estadística y la Federación de
Municipios se trabajaba en este sentido. Pero ya que no todos
los operadores trabajan con el mismo sistema informático, el
conocido Amadeus, se tenía que poner en marcha uno propio
desde la administración. Este proceso está en marcha, por lo que
se están recabando los informes preceptivos, incluyendo -
importante- el de la Agencia de Protección de Datos, a fin de
cumplir con la normativa vigente. Implantándose según la
secretaria general de Transportes en la citada comparecencia,
progresivamente en los próximos meses, pudiendo estar
operativo esta Navidad.

Entre tanto este sistema se pone en marcha, el Ministerio de
Fomento ha tenido que recuperar la figura del certificado de
residencia en formato papel. Es, por tanto, una solución
transitoria, repito transitoria exclusivamente. Es sabido que es
un poco engorroso. El propio ministro de Turismo, el Sr. Soria,
canario y, por tanto, de condición insular, ha expresado las
disculpas por este motivo a los ciudadanos en nombre del
Gobierno. Agradecemos el esfuerzo de residentes, los
ayuntamientos y la Federación de Municipios, que ha sido
mucho, y también de aquellas aerolíneas que han estado a la
altura de las circunstancias, permitiendo que el ciudadano no
perdiera su derecho a usar el transporte aéreo, con el importe
previamente ya satisfecho. Pero hemos de recordar que
lamentablemente no han sido todas. Las que lo han hecho,
quisiera en nombre del Grupo Parlamentario Popular, darles
nuestro agradecimiento. Pero pongamos las cosas en su justa
medida y no usemos esa demagogia que nos tienes
acostumbrado y ese falso oportunismo. Intentan exclusivamente
sacar un rédito política a una circunstancia que se ha tenido que
tenido que implantar.

Sra. Mascaró, si el sistema informatizado queda listo en
unos meses y el certificado de residencia para viaje tiene una
validez de 6 meses, cada ciudadano tendrá que realizar a lo
sumo ante su ayuntamiento la petición de uno, o como mucho
y no creo que se llegue, de dos certificados hasta que este
sistema esté operativo. Ya que en ningún caso éste se ha de
entregar al operador aéreo o marítimo. Por tanto, se habrá
controlado el fraude y se acreditará automáticamente la
residencia. 

Yo, Sra. Mascaró, veo que su PNL lo único que intenta es
perpetuar esa bolsa de fraude que existe, no pararlo. No sé si no
le parece bien tampoco que se investigue este fraude.
Lamentamos que residentes que no estaban al corriente, a pesar
del esfuerzo informativo y acudieron a los aeropuertos
desprovistos de su certificado de residencia, hayan podido
padecer alguna modestia. En este sentido, el Ministerio de
Fomento y los gobiernos de los territorios no peninsulares, han
hecho un gran esfuerzo a fin de que a nivel institucional y de
medios de comunicación llegara la información al público en
general. 

Mire un ejemplo del cartel informativo que se puso ya desde
principio de agosto a información pública por parte del
Ministerio de Fomento, divulgando tal situación con antelación.
Recordemos que la Conselleria de Salud y Consumo y la
Conselleria de Turismo y Deportes enviaron al aeropuerto de
aquí a los directores generales de Salud y Consumo y de Puertos
y Aeropuertos respectivamente. A fin desde el primer momento
de hacer un seguimiento in situ y de primera mano de la puesta
en práctica del sistema. 

El Govern estuvo ahí desde el primer momento. A pesar de
su discurso catastrofista y de muchos dramas y los intentos que
ocasionaron en su momento la alarma, le voy a dar la realidad.
Mire, la realidad tiene dos conclusiones muy claras. Según datos
oficiales, el número total de incidencias no llegó al 0,9% sobre
el total, le repito el 0,9% sobre el total el primer día de
aplicación de la medida, que en todo caso sería el que podría
ocasionar mayor número de posibles incidencias. Además,
como afirman, no se produjeron retrasos en los vuelos, ni colas
más allá de las propias de la campaña de regreso y comienzo de
vacaciones estivales, ya que se empezó a exigir el 1 de
septiembre que fueran exclusivamente motivadas por esta
medida. Ésta es la realidad, no lo que intenta crear con una
situación de caos y todos los males que cayeron aquel día, según
usted.

Respecto al punto segundo de la PNL, Sra. Mascaró no tiene
desperdicio, con el Sr. Martí firmante de la iniciativa, que
lamentamos que no haya podido hoy estar aquí. Veo que no
conoce para nada, por eso no ha querido entrar, el grado
competencial en esta materia. Mire, Sra. Mascaró, lo que
ustedes firman y piden es competencia del Estado, exclusiva del
Estado. Concretamente del Ministerio de Fomento y más
concretamente de la Dirección General de Aviación Civil, no
del Govern, como usted manifiesta. Pero usted no ha
comprobado las competencias, ha presentado esta PNL, no sé
por qué. Yo ya le he dicho otras veces que cuando presenten una
iniciativa, deberían presentarla con una mayor profundidad en
el tema. ¿Cómo puede el Govern balear iniciar una
investigación y expedientar sobre una cosa que no tiene las
competencias, como pretende usted, Sra. Mascaró? No conocen
las competencias de este Gobierno autónomo, deberían de tener
un poco más de profundidad en el tema.

Pero a pesar de ello, le aportaré datos oficiales de las
actuaciones del Govern en defensa de los ciudadanos de
nuestras islas, como no podía ser de otra manera. Sra. Mascaró,
se han presentado cinco reclamaciones ante la Dirección
General de Consumo y se han atendido 16 consultas, datos
oficiales, ¿eh?, con motivo de la entrada en vigor de la
obligación de acreditar la residencia mediante certificado de
residencia, no el drama que nos está usted transmitiendo. Estas
reclamaciones, por competencia y creo que usted lo desconoce,
se remiten al Ministerio de Fomento para su tramitación. Por lo
tanto, Sra. Mascaró, a pesar de ese afán expedientador que
quiere atribuirle al Govern, en este caso el Govern ha cumplido
informando y con lo reclamado por nuestros ciudadanos. Y lo
remite al órgano competente, el Ministerio de Fomento. Por
ello, a pesar de su desconocimiento competencial, le explicamos
la correcta actuación del Govern.



TURISME / Núm. 25 / 11 d'octubre del 2012 305

 

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, hemos
presentado una enmienda de modificación a esta PNL, realista
y correcta competencialmente, a cada uno las competencias que
le correspondan que espero que francamente le den apoyo con
su voto y se vea si en verdad tienen interés al respecto. Me
llama la atención que dice que las cosas se pueden hacer de otra
manera. A mí me sorprenden estas lecciones que intenta dar
alguien que hace escasamente un año y pico, de su mismo
partido, tenían las escasas competencias en Baleares al respecto.
Por consiguiente, estas lecciones podrían haberselas aplicado la
pasada legislatura.

Le repito, nuestra enmienda es la clara voluntad del Partido
Popular de apoyar a los ciudadanos de Baleares al respecto y,
por supuesto, competencialmente de acorde.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posició del
grup que no ha presentat esmenes. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Borràs,
per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, President. Bon dia. Abans de començar i perquè
quedi molt clar, la Sra. Mascaró ho ha dit, però sembla que no
ha quedat prou clar, hi faré èmfasi perquè quedi ben clar. Estam
en contra del frau i volem que es combati el frau, ningú no ha
parlat de defensar el frau. I m’agradaria que amb el mateix rigor
i entusiasme que es combat el frau del transport aeri, es
combatessin també els 80.000 milions de frau fiscal, és a dir, el
20-25% del PIB. És a dir, que es combatés en lloc d’amnistiar
les persones que vulguin a canvi d’una almoina per a l’Estat
blanquejar els seus recursos. Açò és combatre el frau fiscal i no
perseguir els ciutadans a través de la seva residència a les Illes
Balears o a les Canàries.

Per altra banda, el Partit Popular presenta una esmena que
evidentment d’alguna manera reconeix que alguna molèstia s’ha
generat als ciutadans de les nostres illes; en cas contrari, no
tendria cap sentit esmenar una qüestió per raons competencials
com l’ha esmenada, sense argumentar de fons que aquest punt
té raó o no té raó bàsicament de ser. Aquí es diu clarament que
s’insta a corregir les males pràctiques de determinades
companyies, si diu “males pràctiques”, és que evidentment hi ha
hagut conseqüències per als usuaris.

Evidentment votarem a favor de la proposta que ha presentat
el PSM per diverses raons. Primera i sobretot perquè el PSM ha
sembrat de sospita sobre el descompte de resident als ciutadans
de les Illes Balears. Parlen de massa despeses, de retalls en el
pressupost i parlen sistemàticament de frau. Aquests dies hem
sentit un guirigall d’intervencions del senador Sala, del (...), del
diputat Miquel Ramis, cada un dient la seva, contradient-se
sobre la situació del descompte de resident, del certificat de
resident i del frau en el certificat de resident. Si com afirma el
Sr. Secretari General de Transports, el Sr. Librero, hi ha un 6%
de frau, d’entrada vol dir que el 94% dels usuaris del transport
aeri residents a les illes són honests i per tant, han estat

perjudicats en la seva honestedat sembrant de dubtes el seu
comportament, exigint-los un certificat de resident. 

L’enrenou que es va armar quan es va prendre aquesta
decisió per part del ministeri va ser important, agències de
viatges, companyies aèries, ajuntaments, ciutadans, colAlectius
d’usuaris, ... tothom va haver de dir la seva per intentar posar
ordre a un tema que no ha creat més que alarma, sense resoldre
en absolut res. Evidentment han generat despeses als
ajuntaments per a la seva gestió, despeses innecessàries, fins
que es resolguin uns problemes telemàtics que “en sólo cuatro
meses”, segons el secretari d’Estat Sr. Librero han estat capaços
de resoldre. Però a mi no em surten molt bé els comptes, perquè
des de quan hem de començar a comptar? A partir de l’entrada
en vigor dia 1 de setembre fins a Nadal? Des de l’aprovació dels
pressuposts on s’inclou la mesura dia 28 de juny? Aprovació
definitiva 28 de juny fins a Nadal? O des que varen ser
presentats els pressuposts amb la mesura inclosa dia 2 d’abril
fins a Nadal? En qualsevol dels casos crec que surten més de
quatre mesos. Sense comptar evidentment que el ministeri havia
decidit incloure la mesura molt abans en els pressuposts. 

I a més, quan començarà a funcionar efectivament? En
aquest moment sembla que està en pràctiques a Canàries i que
s’implantarà progressivament. Si repassam l’hemeroteca,
veurem el guirigall que es va armar quan es va conèixer aquesta
decisió. En aquell moment la ministra, si repassam
l’hemeroteca, no va parlar en cap moment, el mes d’abril, del
sistema telemàtic, ni ningú del Govern del PP va parlar de
sistema telemàtic. Després amb les protestes, les queixes i les
reclamacions, van posar fil a l’agulla i per tant, des que les
queixes van ser molt importants, van començar a contar els
quatre mesos per posar el sistema informàtic en marxa. Per tant,
improvisació pura i dura, res més. Ajuntaments que cobren,
ajuntaments que no cobren. Els consells que ho fan, els consells
que no ho fan. I pregunta, les entitats bancàries des del primer
dia als seus clients, emeten a través de la seva xarxa de caixers
els certificats de resident. Crec que si empreses com La Caixa
i Sa Nostra són capaces, crec que el Ministeri de Foment també
hauria d’haver estat capaç al mateix de resoldre aquest
problema. Però evidentment, és un altre acte d’improvisació
pura i dura com la targeta sanitària, que encara no hem vist
enlloc, però que ja hem pagat, targeta d’aquest propi Govern. I
com és el cas de moltes altres actuacions que sempre van
dirigides, i per açò no crec que sigui cap excursió el que deia la
Sra. Mascaró, sempre van dirigides a culpabilitzar els usuaris.
Encara recordaran vostès quan el Partit Popular i l’avui
defenestrada consellera Sra. Castro, parlava del frau de les
parteres a l’hora de parir perquè feien frau a la targeta sanitària
i com es culpabilitza els mestres d’allò que passa a les aules i
del comportament dels alumnes, amb el tema de la llengua per
exemple, culpabilització de la gent.
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Si el descompte de la gent l’utilitzen 7,6 milions d’usuaris
i hi ha un 6% de frau, vol dir que hi ha 456.000 viatges
fraudulents. La secretària de Transports ha dit que han enviat 34
cartes, 456.000 actes fraudulents s’han resolt mitjançant 34
cartes, cartes i no sancions. Jo pensava que l’administració
actuava per via sancionadora, no enviant cartes a la gent que
feia frau. I, a més, diu que s’incrementaran les inspeccions el
2013. Si posam un sistema telemàtic tan perfecte, caldran les
inspeccions o valdria més que aquests inspectors els
dediquéssim a perseguir altres fraus? Es tal vegada perquè el
sistema informàtic que estan preparant ja preveuen que no
servirà molt bé per resoldre el problema; o bé, que es tracti a
través de les inspeccions de detectar i seguir cercant culpables
per posar en dubte, que crec que és el fons de la qüestió, per
posar en dubte l’actual sistema del descompte a resident. Si són
culpables els usuaris, podem modificar el sistema, podem
retallar el sistema.

Certament, no negaré que hi ha picaresca en el sistema, sí,
Sr. Veramendi, hi ha picaresca, no ho negaré. Però miri que deia
el Sr. Alejandre, conseller de Mobilitat del Consell Insular de
Menorca dia 23 d’abril, del Partit Popular, persona d’ordre com
és el Sr. Alejandre del Partit Popular i deia: “el consell insular
acusó ayer a las compañías aéreas de estar detrás de la mayor
parte del volumen de fraude detectado en las bonificaciones
para los viajes de los residentes. Luís Alejandre entendió que
la incidencia en la picaresca ciudadana es mínima, lo que no
ha impedido que Fomento les exija a los pasajeros que
muestren el certificado de residencia”. Evidentment molestar
les companyies no, dissimular igual obrint expedients sí, però
molestar les companyies no, els usuaris sí. “Alejandre fue más
allá al apuntar que las aerolíneas (...) llevan una práctica
fraudulenta consistente en inflar el pasaje mediante los datos
de DNI para poder cobrar más bonificaciones”.

Però li diré més, el Sr. Rafael Gallego a La Opinión va dir
dia 3 d’abril de 2012, La Opinión és un diari de les Illes
Canàries, que moltes agències de viatges possibilitaven inflar el
nombre de bitllets i sobretot, augmentar el preu de la facturació
per damunt del cost real dels passatgers, per beneficiar-se d’una
major quantia en el 50%. El Govern culpabilitza tothom menys
els responsables més importants de les borses de frau.
Inspeccionin les companyies, inspeccionin les agències de
viatges, resolguin el problema del frau, és l’obligació que té el
Ministeri de Foment, però no culpabilitzin perquè quan llegim
els Diaris de Sessions veim que la ministra quan intervé, veim
quan el secretari d’Estat, el Sr. Català, és l’únic català no
necessari espanyolitzar d’aquest país, i el secretari general el Sr.
Librero, continuen acusant els usuaris de males pràctiques de
frau, en comptes de posar remei a les vertaderes borses de frau
que hi ha.

Evidentment, si hi ha gent, com diu la secretària de
transports, que fa frau perquè viatgen amb bitllets de 500 euros,
els números a mi no em surten. Si hi ha 5 milions en un mes de
frau detectat, vol dir que en un any són 60 milions, 5 per 12 són
60. I 7.600 usuaris amb un 6% de frau, són 456.000 usuaris que
han fet frau. Per tant, 60 milions dividits per 456.000 dóna un
frau de 131,5 euros per viatge de mitjana. Per tant, crec que el
Ministeri de Foment s’hauria de comprar una calculadora abans
de posar-se a perseguir els ciutadans d’una manera injusta, a
més posant el sistema de frau facilíssim de falsificar. Qualsevol
adolescent amb un domini d’usuari regular d’un programa com

fotoshop és capaç de falsificar el meravellós sistema que ha
imposat el ministeri.

Però com que em tem, i no és el primer cas que passa, que
la realitat no l’hem de cercar en la pell de les coses, en
l’evidència de les coses, sinó en les intencions finals que té el
ministeri...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Acab. Entenc que l’estratègia de culpabilització dels
ciutadans de les Illes Canàries i Balears no és res més que crear
el marc necessari i oportú per poder acabar limitant el
descompte de resident i que acabem acotant el cap i acceptant
les limitacions perquè, com que som una colla de defraudadores
al ministeri, ens mereixem que ens retallin uns drets que són de
justícia, drets que han costat molt d’aconseguir, perquè no sé si
recorden els senyors diputats del Partit Popular quan cridaven
contra el president Zapatero perquè va pujar en tres anualitats,
era un compromís electoral de pujar fins al 50% de descompte,
i ho va fer en tres anualitats. Vostès cridaven perquè tres
anualitats era excessiu, necessitaven fer-ho en una anualitat. En
tres ho vam aconseguir i vam arribar al 50% i ara vostès, a
través de l’acusació de frau als ciutadans de les illes, delimitar
el dret que tenim tots els ciutadans a poder volar a un preu
digne. És a dir, tenim un avió i vostès li lleven les ales. Acabarà
sent un cotxe sense benzina si no hi posam remei entre tots.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Procedeix ara a la suspensió de
la sessió per un temps de deu minuts. Per la qual cosa demanaria
al grup proposant si vol una suspensió de la sessió, o si podem
continuar? Té la paraula per fixar posició i assenyalar si accepta
l’esmena per un temps de cinc minuts la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. De vegades és bo recordar els
refranyers populars i a Mallorca n’hi ha un que diu que l’ase li
va dir orellut al porc. Jo crec que és interessant reflexionar sobre
aquestes coses de vegades d’una manera tranquilAla i reposada,
perquè se’ns ha demanat més rigor, se’ns ha acusat de
demagògia, i això ho sentim un dia sí i l’altre també, i darrere
aquestes acusacions de falta de rigor i de demagògia no hi ha res
més que, precisament, molta demagògia i molta falta de rigor,
i podria afegir, que no sé si agradarà gaire, a vegades molt poc
sentit democràtic de respecte a les opinions dels altres. Però una
cosa són les opinions i l’altra els fets, la realitat és, perquè ens
acusaren de demagògia quan vàrem presentar aquesta PNL que
ja estava en marxa el sistema informàtic, però la realitat és que
a dia d’avui no està en marxa el sistema informàtic, si no dus el
paperet no voles. I això ho saben no només la gent del PSM,
demani-ho a la gent que seu a la Mesa d’aquesta comissió, que
tots dos l’han de dur el paperet i, si no, fan pagar. Ho veu què li
diuen? Per tant, on és la demagògia i la falta de rigor? Això per
una banda.
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Després diuen, això és una solució transitòria. Transitòria?,
transitòria per a qui?, per al ministeri? Vostès sap què és per un
formenterer, per a un eivissenc, per a un menorquí que se’n va
a l’aeroport perquè ha de venir a fer quimioteràpia i arriba allà
i diu, he tornat a deixar el paper, i la companyia li diu, idò
tornes a pagar? Ho sap què es això per a un ciutadà? No ho sap?
I això és el que passa. És igual si és un zero coma tant per cent,
són ciutadans que pateixen innecessàriament, innecessàriament,
perquè el frau existeix perquè hi ha algú disposat a defraudar.
Ben igual que la corrupció existeix perquè hi ha algú que està
disposat a posar mà al calaix públic. I els ciutadans que no hi
estan disposats, que són el 99,99%, pateixen la incompetència
d’unes administracions que decideixen, ara aplicarem
l’austeritat d’aquesta manera i llevarem el frau. I ja li hem dit
una manera de defraudar de qui ho vol fer, l’altra és molt
senzilla, pots tenir un certificat perfectament legal, te’n vas a
l’ajuntament, t’empadrones, et fan un certificat automàtic, et
desempadrones, però el paper que t’han donat el dia anterior
diu, válido para seis meses. I durant sis mesos pots cobrar el
50% de descompte.

Per tant, no lleva el frau dur o no dur el paper. Per tant, si no
lleven el frau dur o no dur el paper, per què s’ha d’aplicar ja
donant més molèsties als ciutadans que es veuen obligats a
haver de volar? Perquè alguns volen per gust, però la majoria
dels menorquins i dels eivissencs volen perquè a la seva terra no
hi ha els serveis que necessiten, en alguns casos per temes de
salut. 

Per tant, qui fa la demagògia aquí, Sr. Veramendi? Qui la
fa?, qui la fa? Jo crec que hauríem de començar a ser seriosos,
els ciutadans estan farts d’escoltar-nos discutir per no res. Si
vostè reconeix que això és una solució transitòria sap que
aquesta solució no és la bona. Què costava, per exemple,
negociar amb els bancs i dir, escolta, mentre no tinguem el
problema em poses un caixer aquí on els ciutadans puguin
treure amb la seva targeta el certificat de residència? Ho han fet
això, ho han fet això? 

(Remor de veus)

A Palma. A Palma ho han fet. Ho han negociat amb els de
Menorca?, ho han negociat amb els d’Eivissa?, ho han negociat
tal vegada a València o a Barcelona on la gent hi va? No sempre
és així. Per tant, què costava esperar mig any? Res, però surten
ells, els grans defensors ara de la lluita contra el frau, de la lluita
contra tot allò que els altres sempre fan malament. Jo crec que
no costa res, no costa res, dir, paralitzam això fins que realment
hi hagi el sistema informàtic perquè els ciutadans podran arribar
a creure que el sistema informàtic no arribarà mai.

I referent a l’esmena del Partit Popular, que també ens ha
acusat que no sabem res, i ... les competències de Consum, les
competències de Consum les té el Govern de les Illes Balears i
quan un ciutadà de les Illes Balears se sent estafat ha d’anar a
Consum i si...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

... vostès no ho volen acceptar, no ho acceptin. Jo li acceptaré la
proposta com a addició, al Govern de les Illes Balears i al
Govern de l’Estat, si no, no, perquè cadascú ha d’exercir les
seves competències.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Entenc que no accepta
l’esmena que han presentat. 

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Haurien d’entendre que faig una transacció que diu, al
Govern de les Illes Balears i al Govern de l’Estat. Als dos
governs els ho demanaria.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Si me permite, Sr. Presidente. El control de residencias es
exclusivo del Ministerio de Fomento, meter al Govern balear...
es una gran incompetencia que la Sra. Mascaró sea contumaz o
sea que persista en el error, a mí...me sorprendre.

EL SR. PRESIDENT:

Per ventura els demanaria dos minuts de recés per veure si
es posen d’acord perquè realment l’esmena que presenta
corregida elimina el primer punt. A veure com queda. Si ens ho
diu a la Mesa, per favor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

No, evidentment el primer punt no el tocam. Li acceptam on
nosaltres tenim, "Govern de les Illes Balears", i ells demanen
substituir per l’Estat, "al Govern i a l’Estat".

EL SR. PRESIDENT:

Jo li demanaria al representat del Grup Popular si l’accepta
així o passam a votar-la tal com està.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Si me permite, Sr. Presidente. El texto que hemos
presentado es muy claro, se propone la substitución de los dos
puntos por el punto, competencial claro. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, entenc que la votam tal com està.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President. Crec que és molt millor per als ciutadans
d’aquestes illes.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
6742/12. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

Resultat, vots a favor, 5; en contra, 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 6742/12, relativa a acreditació a través del certificat
de resident. 

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