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(Inicia la direcció del debat el Sr. Vicepresident de la
comissió)

EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió. Abans de res, senyores i senyors
diputats demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Atès que el president d’aquesta
comissió és troba, en principi, de camí cap al Parlament per mor
del retard dels avions, els proposaria que alteréssim l’ordre del
dia d’aquesta comissió i la primera proposició no de llei que,
precisament, afecta el transport aeri, no té res a veure
evidentment amb el retard, i a la segona hi havia d’intervenir jo
mateix per presentar la proposició no de llei, els proposaria que,
d’acord amb l’article 73.2, invertíssim l’ordre d’aquest i
començaríem per la proposició no de llei prevista en principi en
segon lloc. Si els senyors portaveus hi estan d’acord? Gràcies.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7350/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a incentivar
l'ocupació verda.

Per tant, passaríem al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 7350/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incentivar l’ocupació verda. Per a la defensa d’aquesta
proposició no de llei té la paraula l’Hble. Diputada, Sra. Sansó,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Davant la situació
econòmica que vivim i en un moment de tanta incertesa social
és necessari cercar alternatives per incentivar el creixement
econòmic i alhora l’ocupació. Aquesta tasca es pot fer pensant
en una economia sostenible, hem de ser capaços de generar
activitats que promoguin creació d’ocupació tant a sectors
tradicionalment vinculats a la gestió ambiental com als nous
jaciments productius. 

L’ocupació verda és aquella que redueix l’impacte ambiental
de les empreses i dels sectors fins arribar a nivells de
productivitat sostenible en el temps. Són treballs que ajuden a
reduir el consum d’energia, de matèries primeres i d’aigua
mitjançant estratègies d’eficiència i de reducció d’emissió de
CO2. 

El Govern d’Espanya, mitjançant el projecte de llei
d’economia sostenible de l’any 2010 i l’estratègia per a una
economia sostenible, va posar les bases per aprofundir en la
transformació del model productiu que respecti el nostre entorn.
Aquest marc estratègic contempla canvis estructurals que
podran generar fins a 2.700.000 llocs de feina fins el 2020 i
alhora una reducció d’un 20% d’emissions de gasos de l’efecte
hivernacle respecte dels nivells de 1990.

Aquesta estratègia està en consonància amb l’objectiu de la
Unió Europea cap al 2020 que marca com a prioritats crear una
economia competitiva més respectuosa amb el medi ambient,
tant creant noves indústries com modernitzant els sectors
industrials existents. En aquests moments de pessimisme
generalitzat no n’hi ha prou a omplir-se la boca dient que es
prenen mesures per reactivar l’economia, és necessari actuar.
Per això, és important que les administracions públiques cerquin
alternatives, no fa falta cercar màgia, basta que mirem el nostre
voltant, Europa i algunes de les comunitats autònomes que
continuen creixent, com el País Basc, perdonau, que continuen
apostant per aquesta ocupació, com Catalunya, Andalusia,
Madrid i València on es concentra el 57% de l’ocupació verda
de tota Espanya.

Davant la política del Govern del PP, amb l’únic objectiu de
reduir dèficit, aplicant polítiques que l’únic que fan és
estrangular més la situació econòmica, sobretot a les classes
mitjanes, consideram convenient proposar actuacions que ajudin
a crear llocs de treball de llarga durada i sobretot
mediambientalment sostenibles. 

S’entén per ocupació verda aquella que ajuda a reduir el
consum d’energia i alhora evitar emissions contaminants, per
tant, que no erosionin el medi ambient. Per això, i pensant en les
nostres illes amb un territori limitat i un entorn que no ens
podem permetre destruir més perquè llavors un cop destruït no
vendrà ningú a visitar-nos ni ho podran gaudir les nostres
generacions futures, per tant, en un territori com el nostre cal
presentar alguna proposta de creixement alternativa al model
tradicional destructiu que s’ha fet fins aquests darrers anys. A
més, aquest tipus d’ocupació es caracteritza per ser de major
qualitat perquè incorpora major innovació tecnològica i
formació adient. Per tant, també s’han de formar a les persones
en aquest sentit, fins i tot aquest tipus d’activitat es pot exportar
a la construcció, sector que més atur ha generat en aquesta terra
per mor del desmesurat creixement sense control de les darreres
dècades.

Hem d’apostar per canviar el model productiu, cosa que no
es pot fer d’un dia per l’altre sinó que s’han d’establir les bases
perquè sigui efectiu un model a mig i a llarg termini. Hem de
ser capaços de girar la truita i canviar el model que ha estat
destructor en un model generador d’ocupació i alhora que
protegeixi el nostre entorn. És necessari que des de la
vicepresidència Econòmica s’estableixin programes per
incentivar els treballadors de les PIME i els autònoms, tant en
el món rural com en altres sectors com puguin ser el de la
construcció o el del turisme, amb l’objectiu de posar en marxa
noves activitats productives compatibles amb la conservació i
gestió dels recursos naturals i que, al mateix temps, generin
noves oportunitats d’ocupació i formació de treballadors de les
Illes.

Aquestes iniciatives es poden impulsar tant al sector privat
com a l’administració pública. Tenim un exemple en aquest
sentit que es va fer a l’Ajuntament de Campos on es varen posar
les calderes de les piscines de Campos que funcionarien amb
biomassa, aquest és un dels exemples on l’administració pública
aposta en alguna àrea per aquest tipus d’economia. Per tant, en
aquest sentit proposam l’elaboració d’un pla d’actuació per
fomentar l’ocupació verda amb l’objectiu de crear llocs
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d’ocupació de llarga durada i alhora respectuosos amb el nostre
entorn.

Per això, des del Grup Parlamentari Socialista presentam la
següent proposició no de llei: instam el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d’actuació per fomentar l’ocupació
verda amb l’objectiu de treball de llarga durada i alhora
respectuós amb el nostre entorn que inclogui un estudi sobre els
sectors en els que s’hi -aquí hi ha una errada- en els que s’hi
trobin jaciments d’ocupació obsolets que necessiten una
especial atenció.

El segon punt: el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a realitzar plans de formació per a
persones aturades perquè puguin especialitzar-se en l’àmbit del
que es denomina ocupació verda. El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a incentivar
fiscalment les petites i mitjanes empreses i els autònoms que
posin en marxa i treballin amb aquest tipus de contractes. I el
quart punt, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a promocionar l’ecoindústria i els nous
jaciments emergents d’ocupació en activitats com les energies
renovables, l’agricultura i la ramaderia ecològica, les TIC, la
rehabilitació i edificació sostenibles, el turisme sostenible i la
mobilitat i el transport sostenible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Mascaró, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que la situació
econòmica global que viu ara el món, però evidentment també
les Illes Balears fa imprescindible cercar formes de generació
d’ocupació i de sostenibilitat econòmica per poder sortir de la
crisi, però també, i sobretot, per poder mantenir un estat del
benestar. Aquest canvi de model és evident que ha d’anar cap a
aquest sentit i no cap a altres que ja ens han duit a situacions
que veim que no són gens agradables. Per tant, nosaltres
donarem suport. Dins Europa és una prioritat aquest tema de
l’economia verda i respectuosa amb el medi ambient. És una
llàstima perquè tampoc no passa molt a altres indrets no acaben
de transposar-se les prioritats amb les realitats de les actuacions,
però esperem que a poc a poc funcioni, i està bé fer-ho des de
dalt, però també fer-ho des de baix, des de les comunitats
autònomes i des dels ajuntaments. Tenim territori limitat,
especialment a les Illes Balears, i més que mai un territori
limitat necessita d’una economia sostenible en lloc d’una
economia especulativa. 

Per tant, hem d’apostar per un desenvolupament econòmic
i social que garanteixi els serveis públics sense especulacions
que en un moment donat poden generar uns creixements
desmesurats, però que tanmateix arriba un punt que aquest
creixement es desborda, explota i provoca uns recessos que
destrueixen territori, que destrueixen ocupació i que enfonsen
l’economia i que difícilment es podrà tornar a sortir.

Per tant, estam d’acord que és necessari fer un pla en aquest
sentit i planificar formació, temes d’ocupació i tota una sèrie
d’incentius amb temps, amb objectius que es puguin dur a terme
i aquestes illes són un bon lloc per posar-ho en marxa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Prohens, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Avui venim aquí a debatre sobre un
tema que se’ns dubte està damunt la taula: com es pot fer des de
l’administració pública per incentivar la creació d’ocupació en
el sector privat? Perquè recordem que aquesta creació
d’ocupació, ara més que mai, ha de venir liderada per aquest
sector privat, que un sector públic sobreendeutat no pot palAliar
els problemes de l’atur mitjançant contractes públics com s’ha
fet en altres èpoques amb nefast resultat.

Però sí que és cert que l’administració ha d’utilitzar tots els
mecanismes que té al seu abast perquè aquesta iniciativa privada
pugui crear llocs de feina i també perquè els ciutadans estiguin
ben formats i amb la preparació necessària per poder-los ocupar.
El mercat laboral és quelcom canviant, per tant, els serveis
d’ocupació, la formació i l’orientació han d’estar actualitzats per
poder respondre amb eficiència a les noves necessitats d’aquest
mercat. 

Parlen en la seva proposició no de llei d’un canvi de model
productiu i el centren en el sector de l’ocupació verda. Els he de
dir que des del Grup Popular compartim moltes de les seves
afirmacions i creim que moltes de les disciplines que vostès
anomenen, a part de ser mediambientalment sostenibles, poden
constituir nous jaciments d’ocupació. 

El que passa és que a l’hora d’instar el Govern a fer coses
hem de ser seriosos i hem de saber els projectes que ja estan en
marxa i hem de venir aquí informats i preparats i hem de
conèixer les coses que ja es fan i s’ha de reconèixer el camí
iniciat. Fer oposició de tot sense preparar-se les intervencions
no sempre val. Per això, passaré a analitzar cada un dels quatre
punts que ens proposen.

En el primer punt demanen un pla d’actuació per fomentar
l’ocupació verda, el que passa és que nosaltres no som partidaris
fer tot un seguit de plans separats i creim molt més important
que aquestes noves ocupacions estiguin recollides dins el Pla
d’ocupació de les Illes Balears, un pla general que tocarà àmbits
diversos i que es prepara com vostès saben, perquè n’hem parlat
en altres ocasions.



360 TURISME / Núm. 29 / 29 de novembre del 2012 

 

En el punt número 2 fan referència a la formació en
ocupacions verdes. Doncs els he de dir que, de fet, el Govern ja
fa feina en aquesta línia, per exemple, respecte de la
convocatòria d’accions formatives per a persones desocupades
2012-2013, aquesta ha estat dissenyada prioritzant les
necessitats del mercat laboral i s’ha dividit en catorze famílies
professionals, moltes de les quals engloben ocupacions
sostenibles: familia d’administració i gestió; familia d’activitats
físiques i esportives, entre les quals destacam la guia per a
itineraris eqüestres en el medi natural; familia agrària:
horticultura i floricultura i agricultura ecològica, instalAlació i
manteniment de jardins i zones verdes, jardineria i restauració
del paisatge, operacions auxiliars en aprofitaments forestals,
operacions auxiliars en conservació i millora de monts,
repoblacions forestals, tractaments silvícoles, producció de
llavors i plantes en vivers, apicultura; familia de comerç i
màrqueting; familia d’electricitat i d’electrònica; familia
d’energia i aigua: muntatge i manteniment de xarxes d’aigua,
eficiència energètica en edificis, muntatge i manteniment
d’instalAlacions solars tèrmiques, muntatge i manteniment
d’instalAlacions fotovoltaiques; familia d’hoteleria i de turisme;
familia d’imatge personal; familia d’imatge i so; família
d’indústries alimentàries; familia d’informàtica i de
comunicacions, instalAlacions i manteniment; familia marítima
pesquera, i serveis socioculturals a la comunitat.

A més, dins el camp de la formació trobam també els tallers
d’ocupació on es fomenta la formació dual mitjançant contracte
de feina amb accions formatives en un entorn real. Trobam
també recollides les ocupacions sostenibles, tenim serveis
socioculturals a la comunitat; seguretat i medi ambient;
transport i manteniment de vehicles, especialment relacionats
amb la nàutica; agricultura ecològica; instalAlacions i
manteniment de jardins; operacions auxiliars en conservació de
monts; hoteleria i turisme; tèxtil i confecció.

Per tant, tenint en compte tot això, hi votarem a favor
sempre que hi posin “a continuar realitzant plans de formació.”

El punt número 3 l’hem de votar en contra. Com queda ben
demostrat aquest govern està al costat de les empreses i les
donarà suport en temes de simplificació administrativa, però en
la situació econòmica i pressupostària vostès saben que no hi ha
lloc per a incentius fiscals ni subvencions, cosa que no es
descarta en un futur ja que és un tipus d’empreses que es volen
potenciar. De fet, els nous imposts autonòmics, que tot i la
voluntat del Partit Popular no és ni ha estat mai apujar imposts,
però que ens hem vists obligats a posar, van en aquest sentit i
suposen un compromís amb el medi ambient. Per això s’ha
posat en marxa una reforma fiscal verda que cerca promoure
comportaments mediambientals i d’acord amb una major
sostenibilitat dels recursos naturals, com són el de grans
superfícies, el de vehicles de lloguer i el de begudes.

Per acabar, el punt número 4 també el votaríem a favor si
accepten posar “si continuen promocionant l’ecoindústria.” Bé,
afegir la paraula “continuar”, perquè també es fan actuacions en
aquest sentit i és la nostra intenció continuar en aquest camí.

Ara els detallaré les actuacions concretes perquè vegin que
el Partit Popular fa alguna cosa més que el que diuen vostès la
seva obsessió pel dèficit. De fet, estic contenta que hagi tret el
tema de l’Ajuntament de Campos, un ajuntament governat pel
Partit Popular amb una inauguració d’unes calderes de biomassa
que va fer també el Govern de les Illes Balears governat pel
Partit Popular. 

De fet en el Decret Llei 7/2012 s’hi inclouen actuacions
molt importants per fomentar l’ocupació verda, s’ha definit i
facilitat la producció de biomassa que, per cert, ja que parlen de
biomassa supòs que han canviat la seva actitud i estan a favor de
la importació de combustible sòlid recuperable que és el major
generador d’aquesta biomassa. Amb aquesta producció de
biomassa s’aconseguiran diversos objectius, el mediambiental,
ja que és una energia sostenible; un altre, econòmic, ja que és un
combustible que es general localment, i a més, la creació de
llocs de feina lligats a les energies netes i en particular, en el cas
de la biomassa, gran part d’aquests llocs de feina són de baixa
qualificació per poder integrar, com vostè també deia, excedents
d’altres sectors que estan en crisi. 

Dos, s’han facilitat i aclarit les tramitacions de les
instalAlacions d’energies renovables, així mateix s’han
simplificat els tràmits per a la instalAlació de plaques solars a
cobertes. Això, unit a la circular que ha publicat aquest govern
sobre l’autoconsum, pioner a l’Estat espanyol, amb la qual cosa
es pretén activar les empreses d’instalAlació d’energies
renovables i obrir nous camps a empreses dependents de sector
de la construcció.  

Tres, es fa promoció de la mobilitat sostenible amb jornades
i trobades entre professionals, per obrir nous mercats i
possibilitats d’ocupació i de negoci on apareixeran professionals
que seran també ocupacions verdes.

Quatre, els plans de conscienciació sobre estalvi i eficiència
energètica que du a terme aquest govern generaran una demanda
de professionals en el sectors degudament qualificats, a més de
les iniciatives per potenciar la contractació d’empreses tipus
ESE, Empreses de Serveis Energètics. També es generaran
ocupacions relacionades amb el sector verd o se’n reciclaran
altres que provenen d’altres sectors en crisi.

Per acabar, voldria fer un darrer punt també d’una llei que
potenciarà aquest tipus d’ocupació de la qual parlam, una llei
que ha estat molt criticada des de l’oposició, que és la Llei
general turística. La Llei de turisme parla en molt de punts de
turisme sostenible, actuacions a zones turístiques madures que
van en línia amb la sostenibilitat i l’optimització de recursos per
intentar no sobresaturar-los, cosa que actualment i històricament
passa. La llei incorpora incentius per a tots aquells projectes que
incorporin actuacions d’energies renovables i eficiència
energètica. La llei també regula, per donar-los un marc
normatiu, la incorporació a la cadena de serveis turístics de
l’anomenat turisme actiu, que dóna lloc a la utilització i
conservació del medi natural. La llei també incorpora eines per
incentivar la recuperació del medi rural. 
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També el Pla integral de turisme, aprovat pel Govern,
defineix una de les vuit àrees de producte turístic, el turisme de
natura, i dins aquesta àrea diferents línies de producte turístic
lligat al medi ambient i a la natura. El pla integral basa el seu
discurs en el turisme responsable, la utilització amb cura dels
recursos que disposen les Illes també lligat a l’equitat social. Ja
s’han celebrat dues reunions sectorials de producte turístic i el
primer trimestre del 2013 es farà el Fòrum de Turisme Natura.

Per tant, crec que he posat sobrats exemples del que fa
aquest govern, per la qual cosa, reafirmar que votaríem a favor
els punts 2 i 4 si accepten afegir la paraula“continuar”, per
seguir la línia que ja s’ha iniciat.

Moltes gràcies.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En primer lloc, vull demanar
disculpes per haver-me incorporat tard a la comissió a causa
dels retards dels primers vols del matí.

Vol fer ús de la paraula per contradiccions i per contestar les
propostes de la transacció del Grup Popular? Té la paraula per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair a la
portaveu del Partit Popular el seu suport perquè efectivament sí
que hem d’apostar, ara més mai, per desenvolupar economies
sostenibles, tant des del punt de vista econòmic en si com des
del punt de vista social, i evitar una altra vegada aquests
creixements desmesurats que hem duit a terme al llarg de tants
d’anys, que l’únic que han fet ha estat destruir el nostre territori.
És ver que en aquestes illes, per la dimensió que tenen i per la
idiosincràsia, és molt important poder dur a terme models
d’aquests tipus, per tant, vull agrair el seu suport.

Pel que fa a la Sra. Prohens vull dir que les propostes que
ens ha fet als punts 2 i 4 d’afegir “continuar” a les dues parts li
ho acceptam, per tant, no hi ha problema, si la Sra. Mascaró no
té problema a votar-ho, però bé, li ho acceptam.

La resta que ha dit la Sra. Prohens, bé, hagués estat rar que
vostès no ho hagin fet tot ja, ha començat a dir tot un llistat de
fets que fan des del Govern de les Illes Balears com si fossin la
solució d’aquesta crisi, que ho solucionin tot en un moment,
com si tot ja estàs solucionat. Miri, està molt bé que facin coses.

En els dos punts primers ha dit que estan elaborant un pla
d’ocupació en les Illes Balears i que inclou, aquest pla
d’ocupació, crec entendre, aquest tipus d’ocupació verda.
Perfecte, l’estan elaborant, però nosaltres no l’hem vist, bé, jo
no l’he vist. Per tant, bé, està molt bé que l’elaborin, però no ha
de donar per fet que ja està fet, un pla d’ocupació verda, quan
s’està elaborant, em sembla molt bé que s’elabori. I els agrairia
que facin un poc de via en elaborar-lo atesa la situació, en què
cada dia estam pitjor.

Després ha dit que fan programes de formació en diferents
àmbits, bé, això és correcte, això sí que és cert, i que hi inclouen
l’ocupació verda, és clar, perquè hi ha programes ja existents
des de fa temps que inevitablement pel tipus de programes que
són ja inclouen economia verda o ocupació verda, per tant, res
a dir en aquest fet.

Vostè ha dit que estan a favor de les empreses més que mai
i que fan molts de programes d’agilitació administrativa, però
que en temes fiscals no els poden donar cap incentiu fiscal a
causa de la situació econòmica que tenim actualment. En part ho
entenc, el que passa és que no és ben bé un descompte fiscal el
que proposam, nosaltres proposam com a unes exempcions
fiscals temporals; per exemple, quan un autònom es dóna d’alta,
ja sé que la situació és complicada, però per exemple un senyor,
un jove, es dóna d’alta per dur un projecte d’aquests innovadors
mediambientalment sostenible, que mira l’entorn, que a sobre
crea ocupació, aquesta persona comença de zero i ja ha de pagar
la quota d’autònom de 250 euros.

Per tant, hi hauria d’haver una manera per incentivar que la
gent s’autoocupi, és a dir, que es doni d’alta d’autònom o munti
alguna empresa d’aquest tipus i que durant uns anys o el primer
any, mentre es posa en marxa, hi hagi una exempció o
bonificació d’aquesta quota. Només anava dirigit a aquest tema,
de fer tal vegada un estudi o intentar agilitar o millorar les
condicions de les persones emprenedores; que vosaltres sempre
vos ompliu la boca que els emprenedors tenen molt de suport i
que s’han agilitat moltíssim els procediments administratius,
però això no basta, no basta la voluntat empresarial i no basta
tampoc que tot vagi més ràpid a l’hora de la tramitació
administrativa, falta un poc més.

I després, quan li he comentat allò de la biomassa de
Campos, em sembla molt bé, he mostrat..., no he dit que era
Campos, però efectivament és Campos no passa res que si un
municipi del vostre partit ho fa bé, està ben feta aquesta cosa,
altres, ja les discutiríem, però això està ben fet i per tant, ho he
volgut posar d’exemple per no venir sempre amb els nostres
exemples dels nostres pobles, dels nostres governs, etc.

Miri, no estam gens a favor de dur fems a Mallorca per
incinerar aquí, no ha de canviar la informació que he dit;
biomassa, n’hi ha aquí i, per tant, es pot utilitzar la biomassa
que hi ha, que té cadascun a ca seva i que pot generar un espai
o un altre..., una empresa per utilitzar com a generador
d’energia. En cap moment no he dit, ni ho canviïn, que ara
estam d’acord a dur fems d’Europa per incinerar aquí.

I bé, acceptam aquests dos afegits en els dos punts; supòs
que la votació es farà per separat i acceptam el 2 i el 3 tal com
han proposat.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Així entenc que els punts 1,
2 i 4 són aprovats per assentiment. No?

(S’escolta una veu de fons que diu: 2 i 4)

2 i 4.

Llavors, passaríem a votar l’1 i el 3. Passam a votar l’1 i el
3.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per assentiment els punts 2 i 4 i queden
rebutjats, per 5 vots a favor i 9 en contra, els punts 1 i 3.

1) Proposició no de llei RGE núm. 66972/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment
de les consignacions pressupostàries per al descompte de
resident en el transport aeri i marítim.

Passam al segon punt de l’ordre del dia i per defensar la
Proposició no de llei RGE núm. 6972/12, 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, Sr. President. Dia 13 de setembre passat, el Senat
aprovava amb el vot exclusiu del grup popular una moció on
s’instava a mantenir el descompte de resident, amb dues
condicions, deia: “Siempre que sea compatible con las
disponibilidades presupuestarias”, per una banda, i també deia
que sempre s’havia d’anar “avanzando en la eficiencia de
dichas subvenciones”.

Com sol ser habitual, el Partit Popular no va acceptar cap
esmena ni del Grup Socialista ni del Grup Mixt, de Coalició
Canària, concretament, que en va presentar, i va aprovar ell tot
sol la moció, una moció que va generar una gran alarma, una
vegada més, sobre el futur del descompte de resident. I davant
aquesta qüestió,  deia una vegada més perquè ja als pressupostos
del 2012 ja l’havien generada, davant aquesta qüestió el Grup
Socialista va presentar la proposició no de llei que ara debatem,
dia 17 de setembre concretament.

S’havia creat una important alarma que s’afegia a l’alarma
acumulada pels pressupostos -com deia- de 2012, uns
pressupostos tardans, els quals havien també generat una gran
preocupació pel pagament del descompte del transport marítim
i aeri. I també havien generat preocupació els pressupostos de
la comunitat per la quantitat insuficient del transport marítim
entre illes i pels retards en els pagament a les navilieres.

De llavors ençà, de dia 17 de setembre fins avui, han passat
coses, algunes positives i altres negatives. Direm les positives
perquè el Grup Popular no tengui a dir, tot i que igualment
tendrà a dir-hi, i en aquest sentit hem de dir que s’ha constituït,
per unanimitat, la ponència del transport aeri, que esperem que
camini i que avanci i és un bon instrument per poder anar
avançant i resolent, almanco compartir diagnosi i fer propostes,
que esper que puguem també compartir. I per altra banda, també
el Govern de les Illes Balears ha consignat als pressupostos del
2013 una quantitat suficient per tal de poder abonar el
descompte de resident a les companyies durant l’any que ve,
una altra cosa és si podrà pagar els endarreriments o no, però
això és una altra qüestió. 

En aquest sentit, per tant, ja que és contrastada la
consignació pressupostària suficient, retiraríem el punt 2 de la
proposició no de llei. Esperem i confiam que tot vagi bé i que
ningú no presenti cap esmena als pressupostos en el sentit de
retallar aquesta partida, els anuncio que el meu grup
evidentment no ho farà.

En principi, passem a les coses ja no tan positives, el
Ministeri de Foment també ha consignat una quantitat suficient
als pressupostos per al transport aeri per a l’any que ve, per al
descompte de resident, tot i que sincerament ens agradaria que
aquesta quantitat que s’ha anat retallant any rere any fos
insuficient. Ens agradaria perquè això significaria que el Sr.
Aguiló té raó, el vicepresident té raó, i que la nostra economia
s’està revifant i viatja més gent, vola més gent i per tant la
partida seria insuficient. És a dir, per una vegada que els
pressupostos no donassin a l’abast seria una bona notícia per a
la nostra economia, lamentablement em tem que no serà així.

D’ençà de l’aprovació -dèiem-  que el setembre va presentar
el Partit Popular al Senat han passat altres coses també que han
generat un rebombori important i davant el rebombori important
que s’acumulava davant totes les afirmacions del Partit Popular
sobre el descompte de residents, s’hi va afegir el fet de
descobrir que a l’esborrany dels pressuposts hi havia una nova
disposició addicional, la desena, que permetia fixar un sostre en
el descompte de resident. El Senat va aprovar una moció per
unanimitat, a posteriori de la presentació, del coneixement dels
pressupostos, on semblava que pretenia tranquilAlitzar la
situació, però evidentment ni el ministeri ni el Partit Popular no
han fet cap passa, ni tan sols no hi ha hagut esmenes ni al
Congrés dels Diputats ni al Senat per part del Partit Popular i,
per tant, entenem que mantenen viva la disposició addicional
desena.

En aquest moment, a partir de l’anunci de la disposició
addicional desena que permet posar un sostre al descompte de
resident, hi ha hagut una bateria d’informacions sobre el
descompte de resident, han sortit en tromba tots els dirigents del
Partit Popular a la defensa de la posició del Govern i acusant els
ciutadans de les Illes de defraudadors: “Fomento constata el uso
ilegal de las bonificaciones aéreas”, diu un diari; “El gobierno
afirma que hay fraude del 6% en el descuento de residentes”.
Alejandre, Consell de Menorca, diu “Era necesario, había
abusos y hay que controlar el gasto”; “cifran en 60 millones
el fraude del descuento de residentes”; “Delgado afirma que
50.000 personas hacen uso indebido del descuento aéreo y el
Gobierno hará batidas para impedir el fraude en el descuento
aéreo”, en aquesta mateixa notícia del Diario de Mallorca



TURISME / Núm. 29 / 29 de novembre del 2012 363

 

també diu el Sr. Delgado que reclamava al ministre Soria “que
frene la subida de las tasas aeroportuarias”, sembla que no li
ha fet cas ni en una cosa ni en l’altra.

Hem vist avui com Ryanair ha anunciat que suprimirà a
partir del mes de març 56 vols setmanals amb Barcelona i
Madrid des dels aeroports de les nostres illes precisament a
causa de les taxes aeroportuàries fixades, especialment dels
aeroports de Madrid i Barcelona.

Vàrem presentar una proposició no de llei al plenari d’aquest
parlament en què demanàvem que es fes un tractament especial
als aeroports de referència espanyols en relació amb els nostres
aeroports, per tal que les pujades molt dures de tarifes a Madrid
i Barcelona no acabés afectant la nostra connectivitat. Ens van
tractar de bojos, com a poc, i no se’ns va fer cas i en aquest
moment ja tenim una companyia que anuncia la supressió de 56
vols a partir del mes de març, si no modifica el Govern la seva
pretensió de continuar incrementant les taxes.

Estam d’acord a combatre el frau, tots els fraus, però amb un
6% hipotètic de defraudadors no es pot culpabilitzar tots els
ciutadans, el 94% dels ciutadans que som innocents, entre els
quals hi ha tots els residents de les Illes Balears, perquè
evidentment som residents i per tant, no tenim per què fer frau
al descompte de resident.

Evidentment, hi ha hagut més justificacions, hi hagut més
comprensió per part del Partit Popular a les decisions de
Foment, ho ha justificat la Sra. Carmen Librero, secretària
general de Transports, ho han justificat senadors i diputats i va
arrodonir el clau el secretari d’Estat de Transports, el Sr. Català,
dia 22, fa quatre dies, confirmant les intencions del Govern. El
Sr. Català va afirmar, abans de la seva compareixença de
pressupostos al Senat, que vivíem en un model d’economia
liberalitzada i que “El Gobierno puede decidir sobre su
aportación -al descompte de residents- pero establecer cuál es
el precio está fuera de su capacidad jurídica” i va dir que, és
clar, que pensava que “si se limita la subvención las compañías
también lógicamente van a limitar el precio de sus servicios”.

És evident que el secretari d’Estat de Transports no coneix
el problema de connectivitat de les nostres illes, especialment de
Menorca i d’Eivissa, en hivern sobretot, perquè evidentment hi
ha una falta de competència entre les companyies que fa que la
seva afirmació, que evidentment les companyies limitaran els
seus preus si es limita el descompte de resident, no serà en
absolut efectiva perquè la gent no pot triar per volar. Vola per
necessitat, vola quan ho necessita, quan, per un problema de
salut, per un problema d’educació, un problema de comerç, un
problema de negoci, el problema que sigui, necessita volar en
aquell moment i res més i per tant, ha de pagar el preu que li
demana la companyia perquè no pot elegir, no té una opció
diferent i per tant, les lògiques de lliure mercat que tant defensa
el Ministeri de Foment i el Grup Popular no són efectives.

També ho han justificat, el posicionament del Ministeri, per
acció i per omissió diputats, senadors, consellers del Govern i
del consell, així com directors generals, per omissió i també per
claudicació, com deia abans, ho ha acceptat el Grup Popular en
no presentar esmenes ni al Congrés dels Diputats ni al Senat.
Els pressupostos injustos, que deia el president Bauzá,
continuen per tant essent injustos. Només una sola esmena ha
presentat el grup del Partit Popular al Senat, sobre convenis de
carreteres, esmena que, a més, no diu ni de noves el que
pretenen que digui, que vulgui dir aquesta esmena, perquè
evidentment no garanteix en absolut que arribin ni tan sols els
de carreteres. Però són injustos econòmicament amb les Illes
Balears i són injustos també pel maltractament al qual ens
sotmet la disposició addicional desena, no pagam preus
exagerats -com deia- per gust, sinó per obligació, per necessitat,
perquè tenim un problema que esper que siguem capaços de,
almanco aquest problema, diagnosticar-lo i fer propostes a
través de la ponència que hem creat sobre connectivitat aèria.

I ho han justificat també els representants del Partit Popular
per acció amb declaracions de comparació i sotmetiment a les
decisions del ministeri, fins i tot amb algunes controvèrsies
estrambòtiques com la que van tenir el conseller de Menorca,
Sr. Alejandre, quan afirmà que el Govern disposaria d’una borsa
econòmica, el Govern de les Illes Balears, disposaria d’una
borsa econòmica per compensar allò que deixés de pagar el
ministeri. Evidentment la controvèrsia amb el Sr. Delgado va
durar poc, perquè el Sr. Delgado el va desmentir
immediatament, va dir que ni parlar-ne, que ni se li havia passat
pel cap. Però el Sr. Delgado ha justificat en seu parlamentària
la decisió, no ha negat la major, que és del que es tracta, ha
acceptat i ha demanat certes condicions, condicions que no
sabem si han estat acceptades i que fins i tot avergonyiria Pirros,
el responsable que en aquests moments puguem parlar de les
victòries pírriques del Govern de les Illes Balears davant les
seves negociacions amb Madrid.

El descompte de resident simplement és una via per palAliar
la inferioritat de condicions que tenim els ciutadans de les Illes
en relació amb els ciutadans peninsulars. En aquest sentit, és
una necessitat imperiosa per aconseguir fer front a la igualtat
d’oportunitats. És un dret...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Vaig acabant, Sr. President.

És un dret, no és una (...) ni una prebenda que tenim els
ciutadans de les Illes Balears i, com a dret, evidentment no es
pot ni condicionar ni limitar. Les condicions... si tenc temps a
la segona rèplica, si és necessari, en parlarem, que han presentat
el Govern del Sr. Delgado, ha demanat que es compleixin, no
resoldrien en absolut el problema greu que ha creat el ministeri
amb la seva disposició de tirar endavant, com ha afirmat el Sr.
Català, en aquesta disposició addicional que limita el descompte
de resident; deia que és un dret el descompte de resident i, com
a tal, segons el diari El Mundo, el Sr. Bauzá va afirmar que “el
descuento para residentes está garantizado por Rajoy” i va dir
“el descuento del 50% en el transporte está totalmente
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garantizado para Baleares por ser una cuestión irrenunciable
y un derecho del que no se puede prescindir”.

Evidentment, amb la disposició addicional desena dels
pressuposts generals de l’Estat el dret ha estat absolutament
limitat, disminuït i, evidentment, a aquest dret irrenunciable ja
hi hem començat a renunciar d’una manera evident, que fa que
cada vegada més retrocedim més en els nostres drets en relació
amb el Govern d’Espanya.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Bosch, per un temps
de...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Ah!, perdó, m’he saltat la (...). Per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Mascaró, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. La connectivitat de les Illes
amb la península i amb la resta del món és un tema de
permanent preocupació, però hi ha temporades en què aquesta
preocupació es tradueix en alarma. La competitivitat econòmica
de les Illes depèn de la connectivitat i és importantíssim
assegurar que aquesta connectivitat està a l’alçada que es
mereixen l’economia i els ciutadans d’aquestes illes.

Parlam de palAliar la insularitat, un fet que està recollit dins
l’Estatut d’Autonomia i dins la Constitució, però en lloc d’anar
superant les dificultats i resolent els problemes que existeixen,
cada dia n’hi ha més: es perden vols, es perden freqüències,
s’incrementa la burocràcia per poder viatjar, Foment avisa que
pagarà si volen, perquè escriure als pressuposts de l’Estat que
els descomptes hi seran, però que la ministra hi pot posar un
límit, per tant ve a dir “pagarem si volem”.

És més que evident que els pressupostos generals de l’Estat
no tenen la consignació de recursos suficients, les quantitats que
hi ha són insuficients, ja ho eren el 2012, les que hi ha per al
2013 ja ho eren, i a més ha de fer front a bonificacions pendents
perquè el 2012 tampoc no ha bastat, per tant, difícilment es
complirà el fet de donar totes les bonificacions que són
necessàries. Per tant, hi estam d’acord, donarem suport a aquest
primer punt.

També donarem suport a l’altre, veig que el segon l’ha
retirat, al tercer. Nosaltres també haguéssim votat a favor del 2,
perquè entenem que tot i que hi ha la consignació necessària per
a un any, n’hi ha pendents d’anys anteriors. Però si l’ha retirat,
està retirat.

I també estam d’acord en el tercer punt, és importantíssim
que les modificacions es consensuïn, amb el Govern, amb els
consells i sobretot amb les meses de transport que és allà on hi
ha totes les entitats representades. Sempre es parla de
transparència, de consensuar, que parlen amb tothom, i parlar
amb tothom s’ha de traduir en algun tipus d’acord en algun
moment.

El descompte per a residents és una necessitat, però a més
d’una necessitat és un dret dels ciutadans que viuen a unes illes,
siguin les Balears o siguin les Canàries. Però també és una
obligació del Govern, perquè és obligació del Govern donar
compliment a les lleis i molt especialment a les lleis orgàniques,
com és la Constitució Espanyola. I la Constitució espanyola diu
que s’han de palAliar els efectes de la insularitat i que tots els
territoris de l’Estat espanyol han de ser tractats per igual i han
de tenir els mateixos drets econòmics. I si volem ser tractats per
igual, necessitam aquest descompte de resident per poder tenir
els mateixos drets econòmics i el mateix tipus de
desenvolupament que els territoris peninsular d'aquest estat. Per
tant, també el suport del nostre grup.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días señoras y señores
diputados. De nuevo tenemos que oír en esta sala lecciones de
los endeudadores profesionales del Partido Socialista. Están
ustedes tan ocupados con esta política de acoso y derribo, de
catastrofismo, de pesimismo, de poner palos en las ruedas, que
además de la dificilísima situación de quiebra técnica que nos
han dejado, además, se inventan problemas donde no los hay.
Una vez más dejan en evidencia que no sólo no son actualmente
una alternativa, sino que forman parte del problema, primero
por crearlo y en segundo lugar por dedicarse a crear alarmas
falsas.

El mismo Partido Socialista que ahora está tan preocupado
por el transporte, con frases grandilocuentes como “el hecho de
poder disponer de una eficiente conectividad por vía aérea y
marítima, no es tan sólo un instrumento necesario para
garantizar al competitividad de Baleares, sino que es un derecho
irrenunciable”, derecho irrenunciable, ¿qué bien suena, verdad?
El transporte les resulta muy importante cuando gobierna el
Partido Popular, pero cuando gobernaron ustedes fue el gran
maltratado. Llegan a estar medio año más en el Govern y todos
los baleares nos quedamos sin poder salir de casa, atrapados en
nuestras islas. 
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¿Les recuerdo titulares de entonces? Abril del 2011 “el
Govern balear debe más de 2 millones de euros a las agencias
de viajes”, “la deuda del Gobierno deja sin financiación los
viajes de enfermos”. Junio de 2011, “el pacte deja 9,5 millones
de euros a las compañías navieras”. Estos titulares son la
muestra de lo que en realidad le importa al Partido Socialista
este derecho irrenunciable. Afortunados somos todos los
baleares de que fuera un hecho irrenunciable, en caso contrario
no sé qué hubiera pasado. 

Señores del PSOE y del PSM, el descuento de residente en
el transporte aéreo y marítimo está garantizado, garantizado por
el trabajo del Partido Popular, no por sus proposiciones no de
ley bonitas, porque este gobierno sí cree realmente en la
importancia del transporte. El proyecto de ley de presupuestos
generales del Estado para 2013, prevé la existencia de recursos
suficientes para dar cobertura al total de las bonificaciones de
los descuentos de residentes. Dígame, Sr. Borràs, ¿eso a usted
le parece una victoria pírrica? Seguro que la ciudadanía no
piensa igual. ¿Ahora nos viene a acusar de que Ryanair haya
reducido su número de vuelos? ¿Hace falta que le recuerde que
Spanair desapareció de las Illes Balears bajo su mandato? ¿Le
recuerdo que hace poco EasyJet ha anunciado que va a iniciar
sus vuelos dos meses antes del inicio de la temporada, con lo
cual se recorta la temporada baja?

El presupuesto previsto en 2012 para el descuento aéreo era
de 285 millones de euros. Y el previsto para el 2013 es de 270
millones de euros. Esta disminución se justifica en que ya ha
habido una disminución del número de pasajeros en el
transporte aéreo debido a la crisis económica. Por tanto -
repetimos- se garantiza que con la cantidad presupuestada se
cubre la totalidad de la bonificación del transporte aéreo. Dejen
de crear alarma, dejen de crear preocupación. ¿Sabe qué puso
realmente en peligro el transporte balear? Las multimillonarias
cifras de impagos que dejaron ustedes.

Respecto al transporte marítimo, se han consignado 45,43
millones de euros, cantidad exactamente igual a la prevista en
de los presupuestos de 2012. Vamos a votar en contra de su
propuesta, porque en el proyecto de ley del presupuesto de la
CAIB, ya recogemos los recursos suficientes para garantizar,
tanto el 25% que corresponde del descuento de residente para el
transporte marítimo entre islas como la bonificación específica
del 39% para los residentes de Formentera en su relación
marítima con Ibiza, 8,5 millones de euros. Entendemos su
angustia, su preocupación. Como dice el refrán, cree el ladrón
que todos son de su condición. El equipo del pacte sólo
presupuesto en 2009 en esta partida 1 euro y en el 2010, 8 euros.
En el 2011 ni siquiera se aprobó el presupuesto, se limitaron a
prorrogar los de 2010. Tranquilos, no haremos como ustedes. El
Govern del Partido Popular hará frente a todas las obligaciones.
Les recuerdo que recientemente se han habilitado 10 millones
de euros para pagar a las navieras. 

En cuanto al tercer punto, les proponemos un texto
alternativo. "El Parlament de les Illes insta el Ministeri de
Foment a no efectuar cap modificació en l’actual sistema de
descompte de resident, sense previ acord amb el Govern de les
Illes Balears". En este caso el Govern evacuará consulta con los
consejos insulares, las mesas de transporte y las demás
entidades afectadas al respecto. El proyecto de ley de
presupuestos prevé que se podrá establecer una tarifa máxima
de referencia en relación a la bonificación del descuento de
residente. Nadie está llamando defraudadores a los ciudadanos
de las Islas Baleares. Esto se lo inventa usted, Sr. Borràs. pero
lo cierto es que ante las dificultades económicas tenemos que
poner coto a los pagos. Tenemos que racionalizarlos. Sabemos
que esta frase les resulta altamente desconocida, pero no nos
queda otro remedio.

Sr. Borràs, ¿usted puede afirmar categóricamente que no
existe fraude?, ¿lo puede afirmar?, ¿verdad que no? Bien, esta
tarifa máxima de referencia es el precio medio de los billetes y
el sistema de bonificación es el siguiente: en billetes cuyo
precio estén por debajo de la tarifa máxima se bonifica el 50%
del precio del billete; en billetes cuyo precio esté por encima de
la tarifa máxima de referencia, se bonifica el 50% de la tarifa
máxima de referencia. Actualmente se están subvencionando el
50% de cualquier precio de los billetes. Es responsabilidad de
todos asumir medidas de control del gasto, la situación lo
requiere. Ahora bien, la cuestión es cómo se lleva a cabo el
cálculo de esta tarifa máxima. 

El Govern del Partido Popular está defendiendo ante el
Ministerio de Fomento una serie de medidas para evitar que la
tarifa máxima se fije en cantidades excesivamente bajas.
Queremos defender a los ciudadanos baleares. Es nuestra labor
y lo estamos haciendo, pese a quien pese, que en la fijación o
cálculo de la tarifa máxima sea necesario solicitar un informe
preceptivo y vinculante a la comunidad autónoma, para que ésta
exprese su opinión. Este Govern, éste, está defendiendo que
sólo se computen los vuelos de las lineas aéreas regulares que
operan todo el año en las rutas de referencia, no incluyendo por
tanto las low cost, que harían que la tarifa máxima bajara.
Defendemos que se separe el cómputo de la temporada alta y de
la temporada baja. Y que haya un porcentaje de billetes de
último minuto con una tarifa garantizada, que, tal y como se
recoge, hasta que se fije el mecanismo para determinar la tarifa
máxima se mantenga sin límite alguno y que el ahorro obtenido
a través de esta medida se reinvierta en Baleares.

Ya el día 26 de octubre tuvo lugar la Comisión Mixta de
transporte aéreo Baleares-Estado y uno de los puntos del orden
del día fue la tarifa máxima de referencia. El Govern está
haciendo los deberes, no pongan en duda ni la Constitución, ni
nada que atente contra los derechos de transporte de los
Baleares porque no es cierto. Estamos para paliar los efectos de
la insularidad, no sólo ante el Gobierno central, sino mucho más
allá, negociándolo y defendiéndolo ante la Comunidad Europea.
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Así pues, queda de manifiesto que el Partido Popular sí cree
en el derecho irrenunciable de la eficiente conectividad por vía
aérea y marítima, con rutas y frecuencias suficientes y con
precio justo, no sólo para garantizar la competitividad de la
economía de las Islas Baleares, sino también para preservar la
igualdad de oportunidades de acceso a la sanidad, la cultura y la
educación.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Abans de res i en primer lloc, agrair al
Grup PSM-Iniciativaverds i Més per Menorca el vot favorable
a la proposició no de llei. Jo també he tingut molts de dubtes per
si retirava o no el punt 2, perquè evidentment hi ha un deute
important. Evidentment el deute és culpa única i exclusivament
de l’anterior govern. Si en aquests moments hi ha 15 milions de
deute, el mes passat, (...) i el cost anual és de 8 milions, algun
deute deu ser de l’any 2012, dic jo, almanco el 50-60% deu ser
de 2012 i una part de 2011, per tant, responsabilitat de l’actual
govern. 

Però com que volia que la cosa anés pel bon camí, vaig
pensar que un gest era reconèixer..., és cert que per a l’any que
ve hi ha els doblers necessaris i, per tant, retirar el punt 2. Jo
crec que quan les formes no són de perdre i a més de creure les
coses s’han de fer. Jo entenc que el Partit Popular creu en
moltes coses, però després no les fa i si creu però no ho practica
evidentment la fe queda en l’àmbit privat, com algunes altres
actuacions del Govern que també sembla que han de quedar a
l’àmbit privat i, per tant, no serveixen de res si no surten.

Bé, som deutors professionals. Jo què vol que li digui? Igual
sí que som deutors professionals, però creim en el deute públic
com una manera raonable d’estimular l’economia i d’afavorir la
inversió pública i, per tant, el creixement econòmic i el benestar
de tothom. Aquests dies tornam veure gent que passa pels jutjats
un dia sí i l’altre també que no són deutors professionals, però
sí que professionalment s’han dedicat a alguna cosa no molt
raonable.

Ryanair,  Ryanair no és només un problema de connectivitat
turística en aquest moment per a les illes menors, Ryanair és un
problema també de connectivitat per als ciutadans de les Illes.
En aquests moments Madrid-Menorca només opera Ryanair,
només. Per tant, no es tracta... com EasyJet que ens millora
l’activitat turística, sinó que és una necessitat de primer ordre
per als ciutadans, especialment de Menorca i d’Eivissa.
Evidentment, també és molt important la connectivitat turística,
no li negaré la importància de la connectivitat per a l’activitat
turística, que és vital i mai en tindrem prou, però evidentment
no només és aquest el problema que tenim, sinó que necessitam
garantir la connectivitat dels ciutadans de les illes.

Vostè m’ha dit que cree el ladrón que son todos de su
condición, i li ho he pres con una metàfora, una metàfora
desafortunada, però en tot cas metàfora, i també m’ha dit
“irracional”. Molt bé, si som irracionals igual ens dedicarem a
coses com matar animals, però no ens dedicaríem a defensar
aquí els drets dels ciutadans de les illes.

Ha dit que el Govern dia 26 d’octubre ho havia fet a la
Comissió Mixta de seguiment de la (...) entre illes, havia
plantejat una sèrie de condicions al Govern. Ja ho havia fet el
dia 26 d’octubre, dia 23 d’octubre a pregunta meva el Sr.
Delgado i després també ho he fet  (...) el Sr. Delgado també ho
ha fet en seu parlamentària, a pregunta del diputat Sr.
Veramendi, 26 d’octubre, som a 29 de novembre i no sabem si
aquestes condicions s’han acceptat, si el ministeri ha dit que
acceptava aquestes condicions ho hagueren pogut parlar. Però
evidentment, després d’haver-ne parlat, la resposta seria la
mateixa, deia que les condicions que proposa el Govern de les
Illes Balears, i que la diputada del Grup Popular ha llegit, no
resolen ni de bon tros el problema i intentaré explicar per què.

Primer, que no compliquin les low cost. Low cost és un
criteri periodístic, però no és un criteri legal. Ryanair és una
companyia com una altra i EasyJet també. Ha dit que no vola tot
l’any, és que Ryanair vola tot l’any, els 12 mesos, per tant,
computaria segons els criteris jurídics. Evidentment, d'acord,
dividit en temporada alta i en temporada baixa, però no resol
cap problema. Especialment en temporada baixa és quan tenim
problemes de recursos, de preus massa elevats del transport aeri,
però evidentment també se’n donen en temporada baixa. I que
l’estalvi vengui a Balears, evidentment sempre està bé que
vengui a Balears, però crec que no serà..., l’estalvi del
descompte a resident que vengui a Balears sí que ens farà
compensar el greu dèficit que tenim d’inversió de l’Estat i de
dèficit fiscal que tenim a les nostres illes.

Dia 26 d’octubre es va reunir, com ha dit vostè, la Comissió
Mixta. Dia 29 de novembre, avui, continuam sense conèixer
aquestes condicions. I evidentment sí que és cert que el
ministeri ha posat els recursos necessaris per complir amb tota
la demanda previsible de transport aeri. Però evidentment a la
nostra proposició no de llei, deim que açò s’ha de fer sense
modificar les condicions actualment establertes...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Acab, Sr. President. I les condicions actualment establertes
modifiquen la disposició addicional desena que fa miques
l’actual sistema de descompte de resident.

I el punt 3, evidentment d’acord que el Govern de les Illes
Balears ha de ser preceptivament consultat, efectivament, clar
que sí. Però els consells insulars, si creim realment amb
l’estructura de la nostra comunitat, els consells insulars han de
ser escoltats per part d’aquest govern. Crec que és de justícia
que el ministeri consulti els consells insulars, no els té a la
Comissió Mixta de seguiment?, per tant, que els consulti també.
La mesa del transport aeri i transport marítim estan presidides
per qui ha designat el Govern de les Illes Balears. Per tant, no
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hi ha motiu que no sigui consultada, allà hi ha la societat civil
i la plataforma ciutadana d’Eivissa i de Menorca també són una
part important de la societat civil d’aquestes illes i, per tant, crec
que mereixen ser consultades en allò que afecta el transport aeri.

Evidentment vostès tenen una espècie de despotisme
ilAlustrat. Tot per al poble, però sense el poble. Ni comerciants,
ni rent a car, ni hotelers, ni transport aeri, ningú no pot ser
consultat, ningú no pot ser escoltat. Vostès, hágase su voluntad,
la seva sobirana, sense que la societat civil de les illes pugui
obrir la boca. Cada quatre anys a votar i res més. Esperem que
de tant no ser escoltats, obrin els ulls, deixin de no poder parlar
i puguin mirar i veure què fa el Govern de les Illes Balears en
contra dels interessos d’ells i de tots els ciutadans de cada una
i de totes les Illes Balears.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Entenc que retira el punt número 2 i no
accepta la transacció que li ha fet el Grup Popular per al número
3. Aleshores, passam a votar els punts números 1 i 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 6972/12, relativa a manteniment de les
consignacions pressupostàries per al descompte de resident en
el transport aeri i marítim.

Queda rebutjada per 5 vots a favor i 9 vots en contra.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i sense haver-hi
més assumptes per tractar, ens acomiadam fins el proper període
de sessions, perquè el proper dijous és festiu i els altres hi ha
comissions.
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