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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui. En primer lloc els demanaria si
es produeixen substitucions. 

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Joan Boned.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Isabel Oliver.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Buenos días, Sr. Presidente, Alejandro Sanz sustituye a José
María Camps.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al debat de l’ordre del dia previst per
a avui, les proposicions no de llei RGE núm. 7358/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
derivada de l’impost sobre estades turístiques d’allotjament, i la
RGE núm. 7560/12, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a compliment de la Llei Orgànica 1/2007.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7358/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute derivat
de l'impost sobre estades a empreses turístiques
d'allotjament.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 7358/12, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Després de deu anys de l’entrada en
vigor de l’impost turístic, el que coneixíem o coneixem per
Ecotaxa, i de nou de la seva derogació les empreses turístiques
d’allotjament, que són les que varen recaptar l’impost, ja que el
subjecte passiu de l’impost eren totes les persones físiques que
feren una estada a les empreses d’allotjament, tenen un deute
amb el Govern de les Illes Balears de més de 12 milions
d’euros. 

Des de la seva implantació hi va haver reclamacions
judicials per tal d’evitar-ne el pagament, però tant el Tribunal
Constitucional, en el recurs d’inconstitucionalitat, com el
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb les
reclamacions que es varen plantejar, varen sentenciar que amb
els arguments que es varen esgrimir l’impost era constitucional.
No hi havia doble imposició entre IVA i Ecotaxa, com es volia
pretendre; no es vulnerava el principi d’igualtat tributària; no
era injust ni discriminatori, en definitiva, era un impost
legalment exigible.

Per això, tot el temps de vigència de l’impost els empresaris
el varen cobrar als visitants, però no tots han fet efectiu el
pagament del que varen recaptar al Govern de les Illes Balears.
Cal recordar que aquesta era una imposició finalista per la qual
cosa tota la recaptació anava destinada a la dotació de fons de

rehabilitació d’espais turístics i naturals. Els visitants, que eren
els que pagaven l’impost, estaven ben informats sobre el destí
de l’euro que pagaven i seria bo no enganyar-los, per la qual
cosa continua sent necessari dedicar aquests doblers als
projectes turístics encaminats a la creació d’un producte turístic,
dels quals varen ser detalladament informats.

El mes d’octubre de l’any 2003 el Govern del president
Matas va proposar, i aquest parlament va aprovar, la derogació
de la Llei 7/2001, de l’anomenada Ecotaxa. D’aquesta manera
es va posar fi a una via de finançament per dur a terme projectes
turístics i es varen suspendre els projectes que, d’acord amb la
llei, es desenvolupaven i quedaren sense finançament tota una
sèrie d’actuacions que anaven encaminades a l’elaboració de
productes turístics nous i alternatius i a la millora d’espais
turístics. Al mateix temps, en no ser vigent la Llei 7/2001, es
varen destinar els recursos recaptats de l’impost a altres
qüestions, com despesa corrent o control de plagues. 

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
proposició no de llei: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears que procedeixi al cobrament total
del deute derivat de l’impost sobre estades d’empreses
turístiques d’allotjament, Llei 7/2001, i que destini tots aquests
recursos a la Conselleria de Turisme i que aquests, al mateix
temps, es destinin a projectes iniciats de Son Real, a Santa
Margalida, i a Can Serra de Palma, així com a l’estructuració de
nou producte turístic de Menorca, Eivissa i Formentera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem suport a
aquesta proposta per diferents motius, en primer lloc, és evident
que quan hi ha un deute amb l’administració, l’administració
s’ha d’encarregar de cobrar-lo i de fer que qui els deuen el
paguin. Els imposts agradaran o no agradaran, un partit pot
haver-hi estat d’acord o pot no haver-hi estat d’acord, però en
el moment de la seva legalitat no es pot renunciar a uns
ingressos que, per altra banda, a aquestes èpoques molt més que
mai, són més que necessaris. 

Aquesta comunitat ha destinat al llarg de molts anys molta
despesa a promoció turística, ha fet molta inversió en el tema
del turisme; estam convençuts que és necessari continuar fent-
ho, però també és ver, com vàrem sentir una vegada al Sr.
Delgado, que deia en aquesta mateixa sala, que s’ha de demanar
el retorn de part d’aquesta despesa que s’ha fet en promoció, hi
hauria d’haver un retorn cap a la comunitat. I aquesta era una
proposta que en el seu moment es va dur endavant pel Govern,
que nosaltres hi vàrem donar tot el suport i que, de fet, ens
agrada tant que hem fet una cosa, hem presentat un tema molt
semblant ara, però és un deute que tenen empreses o empresaris
amb la comunitat autònoma. Jo no sé si són 12 o si són 4
milions, però es igual, encara que fossin 20 euros, són doblers
de la comunitat i així s’haurien d’ingressar i destinar a aquelles
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coses que s’havien de destinar en el seu moment o, si ja
s’havien pagat per un altre tema, destinar-ho a caixa comuna
perquè necessitats d’inversió i necessitats de liquidesa aquesta
comunitat en té moltes.

El problema del finançament, aquesta mateixa setmana
n’hem parlat a la Comissió d’Hisenda en aquesta cambra, el
finançament de la comunitat autònoma és flagrant el malament
que ens va, però també és ver que no podem renunciar a posar
aquells tributs que des de la comunitat vulguem, i en aquell
moment es va posar aquest i ara és imprescindible invertir en
aquest motor de l’economia, que diem tots, que tots alabam
molt, però que a poc a poc deixam refredar. Hi ha pendents
molts de plans de remodelació de zones turístiques, des de la
Platja de Palma fins a la Platja d'En Bossa, a totes les illes hi ha
entorns que necessiten millores; hi ha necessitats de nous
productes turístics; hi ha necessitat de fidelitzar nous clients que
puguin arribar per mor que els nostres competidors tenen difícil
poder-los atreure, i aquests ingressos pendents de l’Ecotaxa
ajudarien molt a aquestes coses.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. Efectivamente, el Partido Popular derogó la Ecotasa
que, por cierto, no era un tasa, era un impuesto finalista, y la
derogación fue como consecuencia de un clamor popular, como
en su momento la derogación del Plan de la Playa de Palma. No
buscaron ningún tipo de consenso, pusieron a los recepcionistas
de los hoteles a hacer de recaudadores de impuestos, crearon
agravios comparativos, sólo se lo impusieron al turismo reglado
dejando exentos del pago de la Ecotasa a las viviendas
vacacionales. Los propios residentes teníamos que pagar si nos
íbamos a un hotel en Baleares, pagando los impuestos que
pagamos por nuestra comunidad ya.

El secretario general de la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos señaló en su momento que
este impuesto se basaba en el principio europeo de quien
contamina paga y que, a través de este impuesto, se acusó a los
turistas de ser los que más contaminaban cuando la realidad nos
muestra que hay otras entidades que contaminan más. Era un
impuesto discriminatorio e injusto.

Por otra parte, si este impuesto era tan bueno y maravilloso,
como parece que opina la oposición, ¿por qué no lo pusieron de
nuevo en la legislatura pasada? Por coherencia deberían haberlo
hecho, en base a lo que nos acaban de explicar hoy aquí, ¿cuál
es el motivo de que no lo hicieran? Espero que en su segunda
intervención nos aclare, el Partido Socialista, ¿por qué un
impuesto tan beneficioso, según su grupo, no le dieron vigencia
al mes siguiente de entrar a gobernar? La coherencia siempre es
importante, y en política, si cabe, más.

Votaremos que no a la proposición no de ley propuesta por
el Partido Socialista, no, porque nos están instando a hacer algo
que el Govern Popular ya hace, de hecho les invitamos a que
retiren esta proposición no de ley. El Govern Popular, el Govern
de las Illes Balears, ha procedido, en el ejercicio responsable de
sus funciones, y como no podía ser de otra manera, al cobro del
total de la deuda derivada del impuesto sobre las estancias en
empresas turísticas de alojamiento. De hecho no es cierta la
afirmación del Partido Socialista en la proposición no de ley que
nos ocupa de que quedan pendientes 12 millones de euros
pendientes de cobro, es rotundamente falso. A día 12 de febrero
de este año, es decir, hace dos días, el importe pendiente del
cobro era de 884.003 euros, como ve una cifra notablemente
inferior a los 12 millones por ustedes señalada, de hecho doce
veces menor. De esos 884.003 euros se han pedido
aplazamientos con garantía de 383.227 euros, se han suspendido
por procedimiento concursal 297.970 euros y se está al cobro,
en ejecutiva, por aplazamientos incumplidos, de 202.806 euros.

Es decir, esta proposición no de ley que ustedes presentan no
tiene sentido, está absolutamente desfasada, no hay 12 millones
pendientes de cobro. El Partido Popular cumple con su deber, y
de esos 12 millones sólo quedan pendientes 884.000 euros. Y en
breve esperamos liquidar por completo esta deuda, con lo cual
reitero que retiren esta proposición no de ley.

Respecto a la segunda parte, donde nos solicitan que se
reinvierta en proyectos iniciados en Son Real y Can Serra,
también les voy a explicar, y yo creo que convendría que
estuvieran atentos, de que ustedes ese dinero ya lo
presupuestaron como un ingreso contable, que no lo tenían
efectivo en liquidez, pero ustedes ya lo presupuestaron, y ya se
lo gastaron. No nos vamos a poder volver a gastar algo que
ustedes ya se gastaron. Supongo que será un concepto difícil
porque está ligado a la gestión, pero ustedes ya se lo gastaron
por adelantado. Así que no podemos volver a gastar dos veces
lo que se ha ingresado una vez. Ojalá lo hubieran tenido en
cuenta durante la legislatura pasada y otra situación muy distinta
nos hubiéramos encontrado.

Efectivamente, seguimos teniendo zonas maduras que
necesitan reinversión y para eso este gobierno popular ha
establecido mecanismos, ya que no nos podemos asegurar
ingresos estatales porque las circunstancias económicos son
extremadamente difíciles. Se apuesta por nuevos productos
turísticos, si ustedes se leen el Plan integral de turismo de
Baleares verán que se apuesta por ocho líneas en concreto y,
además, se van a hacer más de 117 acciones promocionales a lo
largo de este año 2013. Si ustedes recuerdan, el conseller ya
hizo público que todo el dinero obtenido en la regularización de
bolsas de plazas hoteleras se iba a reinvertir en las zonas
maduras de Baleares y, además, si lo recuerdan, en la Ley de
turismo -que a ustedes no les gusta, pero que a la vista está por



372 TURISME / Núm. 30 / 14 de febrer del 2013 

 

los frutos que da- que es una muy buena ley, el 5% de los
presupuestos de ejecución material de las rehabilitaciones
integrales de los hoteles se reinvierte en la zona donde está
ubicado el hotel, con lo cual es una garantía de continua
inversión. Les recuerdo que a lo largo de este invierno se han
gastado más de 85 millones de euros en promociones de hoteles,
en rehabilitaciones integrales de hoteles, para que incrementen
su categoría de tres a cuatro estrellas.

Por todo ello, les reiteramos que retiren esta proposición no
de ley porque no tiene lugar, se ha procedido al cobro de los 12
millones, sólo quedan 883.000 euros pendientes que están en
tres vías distintas de ejecución. Y, además, ese dinero que
ustedes quieren que gastemos ustedes ya se lo gastaron, así que
no hay ese dinero, no existe contablemente.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sr. President, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

L’Hble. Sra. Sansó té la paraula per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies. Bé, pel que fa al PSM agraïm el seu suport i,
efectivament, siguin 12 milions o sigui l’import que sigui s’ha
de reclamar a les empreses que deuen aquest import. L’objectiu
d’aquest impost, efectivament, era embellir o adquirir immobles
per tal d’oferir un producte desestacionalitzador al turisme que
venia i donar un valor afegit de les nostres illes per al turista.

La Sra. Bosch ha dit que aquest import no era una taxa,
efectivament, és un impost, un impost indirecte finalista, el que
mal popularment es coneixia per Ecotaxa, però no deixa de ser
un impost. Pel que fa a la clamor popular que demanava la
retirada d’aquest impost, tanta clamor no sé si va ser més aviat
el Partit Popular que va fer una campanya brutal contra aquest
impost, com que la societat demanàs que es retiràs. De totes
maneres, tot s’ha de dir, que els va anar bé aquesta campanya
perquè es varen sortir amb la seva.

Pel que diu que es produeix un greuge comparatiu o es
produïa un greuge comparatiu amb les persones que havien de
pagar aquest impost que anava a establiments reglats, jo crec
que es produeix més un greuge comparatiu amb els imposts que
volen aplicar, amb els nous imposts que volen aplicar ara,
perquè sempre acaben afectant les classes mitjanes i les més
desfavorides, que no amb l’Ecotaxa, perquè molts, la majoria de
turistes que venien, que en els seus països paguen un impost
mediambiental, estaven totalment a favor de pagar-ho i no hi va
haver moltes reclamacions, que se sapigués en aquell moment,
dels turistes, hi va haver més queixes -perdó, un poc de respecte

a la persona que té la paraula-, hi va haver més queixes d’alguns
hotelers que dels visitants que ens varen visitar.

Pel que a l’import, que diuen que es deuen 884.000 euros, no
tenim la mateixa informació, però siguin 884.000 euros, siguin
12 milions d’euros o sigui un euro s’ha de reclamar a les
persones que ho deuen, perquè aquests doblers són del Govern
de les Illes Balears i es poden reutilitzar per fer les inversions a
les quals s’havien d’utilitzar. Que si a  Son Real o a Can Serra
es varen gastar uns doblers, bé, es varen gastar no, es varen
invertir uns doblers, no implica una despesa sinó una inversió,
però si es varen invertir en el seu moment i ara s’ingressen uns
doblers nou per a aquesta finalitat els doblers que s’hagin de
reclamar als que ho deuen s’han d’invertir, consideram que
s’han d’invertir o en els edificis...

(Remor de veus)

... -aquí hi ha un debat paralAlel, em perdonarà, Sr. President,
o intervinc jo o hi ha un debat entre dues persones aquí devora.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats. Té la paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies. Per tant, és molt important que a l’època que vivim,
i donat que tant l’oposició com el Govern estam d’acord que el
turisme és el motor de la nostra economia, crec que en aquests
moments és molt important, i hagués estat molt important,
mantenir aquest impost perquè ara tendríem capacitat de 60
milions d’euros, o uns 50, 60 milions d’euros, que podríem
destinar a millorar i a embellir les zones turístiques, per
desenvolupar aquesta tan desitjada desestacionalització i
productes turístics a cada una de les illes per tal d’oferir no
sempre aquest turisme, que n’hi ha que maleeixen, que tot el
turisme és bo del sol i platja, sinó que hi hauria diferents tipus
de productes a oferir al turisme tant europeu com nacional.

Per tant, no retirarem aquesta proposició no de llei, només
faltaria, i si vostès tenen tanta intenció, o diuen que fan feina per
cobrar aquests imports que es deuen, no entenem perquè tampoc
no donen suport a aquesta proposició no de llei. Per tant, bé,
agrair el suport del PSM, i em sap greu que no s’adhereixin a
aquesta proposició.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam idò a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 7358/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Per 5 vots a favor i 9 vots en contra, queda rebutjada la
Proposició no de llei RGE núm. 7358/12, relativa a deute
derivat de l’impost sobre estades turístiques d’allotjament.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7560/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de
la Llei Orgànica 1/2007.

A continuació passam al debat de la segona Proposició no de
llei RGE núm. 7560/12, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a compliment de la Llei Orgànica 1/2007.
Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Bon dia, quan es va presentar aquesta
proposició no de llei al Parlament, quan va ser registrada, dia 4
d’octubre del 2012, en aquest parlament el Partit Popular i a
través de mitjans de comunicació estava muntant un autèntic
Cafarnaüm, un autèntic Cafarnaüm on hi havia expressions tan
dures com que “no es la inversión que se merece Baleares,
pensamos que en ningún área se puede aceptar esta
disminución y que por lo tanto nos vamos a tener que emplear
a fondo”, “se exigirá una rectificación”, que això era injust per
a les Illes Balears, que era innegociable, que era un autèntic
clamor, un autèntic clamor, no popular, però sí del Partit
Popular reclamant que les inversions que arribaven a través dels
pressuposts generals de l’Estat no eren els que es mereixien les
Illes Balears.

Un clamor del Partit Popular que deien que quedaria resolt
a través de les esmenes que els diputats i els senadors del Partit
Popular al Congrés dels Diputats i al Senat presentarien
vehiculades per ells, però que seria el Govern qui les fabricaria
per defensar aquests interessos justos de les Illes, a través dels
pressupostos i en defensa del compliment de la Llei Orgànica
1/2007, Estatut d’Autonomia, que ens reconeix uns drets que
d’ençà que governa el Sr. Rajoy han estat conculcats d’una
manera absoluta i brutal.

Conculcació de drets individuals de les persones,
conculcació també de drets dels ciutadans de les Illes. I pel que
fa al turisme, que tots ens hem cansat de dir que és el motor,
hem vist que dins aquests pressuposts, que tant havien de
rectificar a través d’esmenes els diputats i senadors dels Partit
Popular, i que no hem vist, no hem vist que aquest esforç tan
excitat i capacitat dels diputats i senadors i del Govern s’hagi
traduït, més que encara una rebaixa superior a la inicialment
prevista als pressupostos finals, aprovats i vigents, hem vist,
vèiem com la partida de turisme baixava un 24,5%, d’una
manera directa, inversions vinculades directament al turisme.
Però si tenim en compte que a una comunitat com la nostra
pràcticament qualsevol inversió afecta directament o

indirectament el principal motor econòmic, que és el turisme,
veurem que encara el maltractament és molt superior. I a més,
no està bé que maltractin la indústria turística, però encara pitjor
és que maltractin els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears,
perquè quan retallen inversions o retallen recursos que, per
justícia, corresponen a les Illes Balears a qui es perjudica no és
al Govern, sinó als ciutadans de les Illes Balears.

La inversió mitjana per càpita -per càpita- del Govern
d’Espanya és de 225 euros, la mitjana, la inversió a Balears és
de 78 euros, menys d’un terç. Per tant, injustícia flagrant que el
Partit Popular no va saber defensar en aquest parlament, no va
saber defensar al Congrés dels Diputats i al Senat.

Deia que ha baixat un 24,5% la inversió turística, però si a
l’acumulat de dos anys, de dues anualitats pressupostàries
perquè són manco de dos anys, és a dir, des que governa el Sr.
Rajoy, les inversions en turisme han baixat un 40%, i això que
teníem la secretària d’Estat, la Sra. Borrego, que crec que
hauríem de cercar que algú la cerqui, hauríem d’investigar per
on para perquè, evidentment, no para enlloc on es defensin els
interessos de les Illes Balears. En aquest moment, la Sra.
Borrego no ha pres ni una sola decisió ni una sola acció a favor
del turisme de les Illes Balears; havia de baixar l’IVA turístic i
ja ho hem vist; havien de baixar les taxes aeroportuàries i ja
hem vist com ha acabat, amb més taxes que mai. I la pèrdua de
connectivitat cada vegada és més lacerant, cada vegada és més
lacerant i, a més que tenim la pèrdua de connectivitat, decisions
com la pujada de taxes i simultàniament la baixada dels preus
de l’AVE fa que els destins competidors interns nostres es vegin
afavorits mentre les destinacions nostres, les Illes es veuen
absolutament perjudicades, i fins i tot el turisme de l’IMSERSO
s’ha vist durament castigat per les actuacions del Govern
d’Espanya.

Bé és cert que el turisme de l’IMSERSO comença a revifar,
comença a revifar aquests dies, el turisme de l’IMSERSO dels
jubilats menorquins, mallorquins i eivissencs que se’n van a fer
turisme a altres llocs, aquest comença a revifar; és a dir, estímul
a l’activitat econòmica d’altres indrets, però en canvi l’estímul
i l’activitat econòmica a les Illes, a través de l’IMSERSO, la
desestacionalització a través de l’IMSERSO, no la veim enlloc
perquè les baixades consentides per la Sra. Borrego, consentides
pel president Bauzá, són flagrants i impedeixen que el turisme
a les Illes pugui aixecar el cap.

Hem passat d’una inversió a les Illes de 1.200 milions en
quatre anys amb el govern anterior a una mitjana de 300 milions
en les dues anualitats pressupostàries que vivim ara. 1.200
milions en quatre anys, 300 milions en dos anys, però en dos
any que a més veim que van en ritme decreixent perquè el
primer any varen ser 130 milions, el segon any 78,72 milions.
I vostè fa que no amb el cap, però qui ha dit que eren injustos
aquests pressupostos i que eren un desastre no he estat jo, ha
estat el Sr. Aguiló, ha estat el Sr. Bauzá, han estat vostès. Però
és que a més inversions concretes molt importants per al
turisme, com ports i aeroports, AENA ha baixat, ha invertit, té
prevista una inversió de 69,98 milions menys. I l’Autoritat
Portuària, un organisme també molt important, té prevista una
inversió de 35,28% menys que l’any passat, invertirà només
enguany 38,06 milions, quan ha anunciat que els ports de
l’Autoritat Portuària de les Illes Balears l’any 2012, han tingut
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14,8 milions de beneficis, i amb 14,8 milions de beneficis
retallen la inversió un 35,28%.

Crec que això és... i l’Autoritat Portuària de les Illes Balears,
crec que té incidència i capacitat d’influència, el Govern de les
Illes Balears és qui proposa el nomenament del president, i si
hem de fer cas al que afirma el conseller de Turisme, gràcies a
aquest comitè coordinador de rutes, sembla que també dins
AENA hagi de tenir alguna cosa a dir, però veig que no pel que
fa a les inversions.

I ja no parlem de les inversions en carreteres, no parlem de
les inversions en tren, ridícules inversions en tren, i no parlem
del problema del descompte de resident; descompte de resident
que vam veure dimarts un altre episodi més d’aquest
Cafarnaüm, d’aquest maremàgnum, d’aquest caos i confusió
que està generant damunt la tranquilAlitat dels ciutadans de les
Illes el Govern de les Illes Balears.

Hi va haver esmenes al Congrés dels Diputats, hi va haver
esmenes al Senat que van presentar el Grup Socialista i, a través
d’altres grups representats al Congrés dels Diputats i al Senat,
el Grup Més, també representat en aquesta comissió, hi va haver
esmenes importants, les del Partit Socialista, per valor de 450
milions, tombades totes pel Partit Popular. I va presentar el
Partit Popular una esmena no concretada, en absolut concretada
als pressupostos, una esmena difusa, fum de formatjada pur, per
la qual, segons el Partit Popular, arribaran 92 milions, 92
milions no consignats enlloc, no garantits per ningú i que a més
són uns milions que, per més que digui el Partit Popular, la
sentència que afecta el conveni de carreteres en qüestió no diu
el que pretenen que volen que digui. 

En qualsevol cas, els brindam una oportunitat, ja que insten,
ja que els brindam a instar a incorporar un finançament just
turístic per a les Illes a través d’aquesta iniciativa, que arriba
tard, quan els pressupostos ja estan dats i beneïts, però que hi ha
oportunitat evidentment d’incorporar altres partides de
modificació de pressupostos, això la llei ho permet i és
perfectament possible, per més que diguin vostès que no, és
perfectament possible i és una cosa recorrent al Govern
d’Espanya, recorrent al Govern de les Illes Balears, ho hem vist
i ho vàrem veure molt durament l’any passat com ho va fer el
Govern de les Illes Balears i és pràctica habitual també a totes
les administracions públiques.

Per tant, tenen l’oportunitat de demanar una vegada més, de
reiterar, vostès són molt valents exigint aquí, després quan
arriben, quan travessen la mar les seves propostes creim que
perden gas, abans deien que el formatge que el gin quan
viatjaven, viatjaven malament i que quan arribaven a la
península no eren tan bons o les ensaïmades, en aquest moment
crec que a les propostes del Partit Popular els passa el mateix
que tradicionalment deien que passava als productes
manufacturats, que quan travessen la mar queden absolutament
aigualides i no serveixen per a res en la defensa dels interessos.
Però repetesc, tenen l’oportunitat ara i aquí de tornar reclamar
al Govern d’Espanya que modifiqui els pressupostos i doni un
finançament que ens pertoca per llei, no els demanam més que
facin el que pertoca per llei, per llei la qual vostès han conculcat
reiteradament, per llei a les Illes Balears.

I poden aprofitar també per quantificar i posar el sortós
conveni de carreteres, que vostès diuen que està lligat i que
tenen dins el sac, però que ningú no ha vist per enlloc. I també
poden aprofitar una de la seva quarta, cinquena, sisena, dotzena
oportunitat més per modificar la disposició addicional que posa
sostres al descompte de resident. 

Tenen oportunitat de fer, en definitiva, en definitiva,...

(Se sent una veu de fons que diu: en definitiva, venga!)

...uns pressupostos generals de l’Estat més justos amb el que
diu la llei per a les Illes Balears, que així i tot crec que
n’hauríem de parlar que encara si complissin amb uns
pressupostos justos segons la llei serien insuficients, segons els
drets que tenim els ciutadans de les illes perquè evidentment
tenim més dret del que la llei ens empara.

Tenen aquesta oportunitat, del seu vot depèn, no tenc cap
esperança que hi votin a favor. En tot cas, en aquests moments,
en finançament de les Illes som on érem fa uns quants anys, som
al 0,7%, és a dir, com el que teòricament es destina a la
cooperació internacional que és el 0,7%...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, vagi acabant.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Estic acabant, Sr. President.

... quantitat dins els pressuposts generals de l’Estat que era
la que dedicava, oh!, casualitats d’aquesta vida, el Sr. Aznar...

(Remor de veus)

...tornam als gloriosos temps del Sr. Aznar i del Sr. Matas,
on es gastava en excés en aquesta comunitat, on es feien sense
partides pressupostàries, sense garantia de l’Estat, autopistes,
metros, etc., mentre als pressupostos allò que està escrit, la lletra
escrita era només d’un 0,7% del pressupost de l’Estat.

Tenen, ja els dic, una nova oportunitat, no tenc cap
esperança en tot cas, els anuncio que molt prest,
lamentablement, haurem de presentar una esmena com aquesta
per als pressupostos de 2014, perquè cada bugada que el partit
dels llençols fa, els ciutadans de les Illes perdem un llençol i ja
n’hi queden molt pocs de llençols per perdre.

Gràcies, president.
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EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Perdó, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Podria repetir el Sr. Borràs la quantitat que ha dit que havia
d’arribar d’inversions. He entès 1.800 milions i 300 de mitjana?
És que no l’he entès.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No, he dit que varen arribar en quatre anys 1.200 milions.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Perdó? No l’he entès, no l’he entès, per donar la resposta he
de saber la quantitat que vostè ha dit i no l’he entès.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, és que parlaven a l’hora i tampoc no ens hem assabentat
molt bé, si ho vol repetir, per favor, Sr. Borràs, en quatre anys
ha dit...?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Cap problema, he dit “en quatre anys, 1.200 milions”.

EL SR. PRESIDENT:

1.200 milions.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

1.200 milions, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Més té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Mascaró, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. La decepció de quan vàrem
veure el Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat no
només continua vigent, sinó que s’hi ha afegit la indignació i és
que sembla que se’n riuen de nosaltres. Ens deia ara el portaveu
del Partit Socialista que li sembla que les propostes del Partit
Popular quan travessen la mar fan com aquells productes que si
no es duen ben empaquetats tornen... en arribar allà no són bons,
crec que realment el que empaqueten és el fum de les
formatjades, que no hi posen ni gin dins les botelles, ni el
formatge dins les capses, que simplement hi va fum de
formatjades, que saben perfectament que és difícil d’encapsar
i per tant, a l’ hora d’arribar qui hagi d’obrir la capsa no ho
trobarà. És que tant el fet de les partides concretes en doblers

com el text de la llei és descaradament un maltractament
econòmic als ciutadans d’aquestes illes.

És a dir, a mi que em diguin que el Partit Popular ha
defensat els descomptes aeris quan precisament el Partit Popular
va fer una esmena a la disposició addicional famosa dels
descomptes, per corregir unes coses que no havia escrit bé qui
havia redactat la llei, i hi torna incloure que la ministra tendrà
la capacitat de posar uns límits. Per tant, sabien perfectament
que no demanaven el que deien aquí que exigirien.

A això, li diuen enganar els ciutadans, el que passa és que
aquest clamor popular que els populars varen aconseguir amb
l’ecotaxa s’ha convertit en un clamor dels ciutadans en contra
de les mentides, perquè ja són difícils d’enganar i ja no s’ho
creuen, aquest dir que hi farem tot el possible, que modificarem
els pressuposts i continuar 78 euros per habitant, quan la mitjana
són 225, a anys llum del que ha aconseguit Galícia, del que ha
aconseguit Extremadura en aquests mateixos pressuposts. Per
tant, dóna idea de quina és realment la intenció i la voluntat del
Partit Popular cap a aquestes illes. 

El tema del pressupost del turisme, la potencia turística, una
de les potències turístiques més importants de dins Europa, i
perquè el ministeri va rebaixar l’any passat un 25 i llavors hem
arribat fins al 40 els doblers destinats a turisme a aquestes illes
s’ha convertit en zero. Vull dir, baixam un percentatge global,
però a les Illes baixam el cent per cent, si això no és
maltractament ja em diran què és!

Sincerament, res més, vull dir, aquesta és ver que és una
proposta feta molt antiga, però és plenament vigent perquè els
pressupostos es poden modificar, les modificacions de crèdit
estan a l’ordre del dia a tots els pressupostos de totes les
administracions, també a la de l’Estat, per això després se’n
dóna compte cada tres mesos i aquestes coses, i fins i tot, si fos
una cosa molt grossa que haurien de canviar, que tampoc no
demanam tant, però si fos una cosa molt grossa no hi ha cap
problema a modificar un article d’una llei, perquè al final els
pressupostos de la comunitat són una llei, perdó, els
pressupostos de l’Estat són una llei aprovada per un parlament
i els articles de les lleis aprovades pels parlaments es poden
modificar per lleis del Parlament, i aquí ho veim cada dia que
molts de decrets llei que ens ha duit el Govern eren per
modificar articles dels seus mateixos decrets llei. 

Per tant, no hi ha excusa si realment es vol exigir que hi hagi
un millor tractament econòmic cap a aquestes illes, un millor
compromís en l’economia d’aquesta terra i una voluntat real que
les Illes no només vagin millor, sinó garantir que puguin anar bé
durant molts d’anys. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Martí, per
un temps de deu minuts.
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EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, Sr. President. És una pena que la Sra. Mascaró torni
treure l’Ecotaxa i el Partit Socialista encara no ens ha dit per
què no la va aplicar el 2007-2011 i ara tenen tantes ganes
d’aplicar l’Ecotaxa, que jo personalment no dic que estigui
malament, però tampoc no ha contestat per què no la varen
aplicar, vostès tenien quatre anys per posar una altra vegada
l’ecotaxa, però bé.

Aquesta PNL, Sr. Borràs, crec que l’haurien d’haver
presentada el juny del 2012 en lloc del 4 d’octubre del 2012, o
per via d’urgència, i l’haguéssim pogut debatre abans de
l’aprovació dels pressuposts general de l’Estat. Com vostè sap,
els pressuposts generals de l’Estat 2013 varen ser aprovats a
final de desembre, Llei 17/2012, de 27 de desembre, i publicats
al BOE núm. 312, de 28 de desembre.

L’any en curs és impossible instar el Govern d’Espanya
perquè consigni al pressupost 2013 les inversions estatutaris que
corresponen a la CAIB. Però facem un poc de memòria, i
intentaré resumir perquè qualsevol argumentació necessita
començar des d’un principi per donar un  final a una resposta a
la seva PNL.

Els antecedents esdevinguts fins ara a la Llei Orgànica
1/2007 són els següents: l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, segons la redacció per la Llei Orgànica 1/2007, de 28
de febrer, estableix a l’article 3 que la insularitat com a fet
diferencial és mereixedora de protecció especial i que correspon
als poders públics, de conformitat amb el que estableix la
Constitució, garantir la realització efectiva de totes les mesures
necessàries per evitar que del fet diferencial es puguin derivar
desequilibris econòmics o de qualsevol altre tipus que vulnerin
el principi de solidaritat entre totes les comunitats autònomes.

L’article 120.2 de l’Estatut estableix com a premissa a la
qual s’ha d’atendre per a l’efectivitat dels principis de
solidaritat, equitat i suficiència financera en què fonamentam el
finançament de la comunitat autònoma el reconeixement
específic del fet diferencial de la insularitat. A més la disposició
addicional sisena de l’Estatut d’Autonomia preveu que una llei
de Corts Generals regularà el règim especial balear que
reconeixerà el dret específic i diferencial de la seva insularitat
corresponent a l’Administració general de l’Estat al marc
d’aquesta llei ajustant les seves polítiques públiques a aquesta
circumstància especialment en matèria de transports,
infraestructures, telecomunicacions, energia, medi ambient,
turisme i pesca.

Amb aquesta finalitat, la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de
règim especial a les Illes Balears, estableix que el Govern de
l’Estat colAlaborarà amb el Govern de les Illes Balears en una
sèrie de mesures relatives, entre altres, a transports i
comunicacions, promoció turística i oferta complementària,
recursos hídrics, innovació tecnològica, especialment en matèria
educativa i sanitària i en infraestructures específiques en
l’execució d’inversions en matèria de carreteres, obres
hidràuliques, protecció del litoral, costes i platges, parcs
naturals i infraestructures turístiques.

També la disposició transitòria novena de l’Estatut
d’Autonomia estableix que mentre no s’aprovi la modificació de
la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes
Balears i en tots cas en un termini no superior a set anys del
període 2008-2014, la inversió de l’Estat s’establirà atenent la
inversió mitjana per càpita realitzada a les comunitats
autònomes amb règim comú, determinada d’acord amb la
normativa estatal, homogeneïtzant les actuacions inversores
realitzades en aquestes comunitats autònomes per permetre la
compatibilitat i tenint present les circumstàncies derivades dels
fets diferencials i excepcionals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Amb incidència en la quantificació de la inversió
pública. 

Afegeix aquesta disposició, en els seus apartats segon i
tercer, que per dur a terme aquestes inversions, el Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears exposarà al Ministeri
d’Economia i Hisenda els convenis oportuns per a l’execució
dels corresponents programes i actuacions estatals en les
matèries de: I+D+I, transports, ports, medi ambient, ferrocarrils,
carreteres, obres públiques, protecció del litoral, costes i platges,
parcs naturals, infraestructures turístiques, ..., i correspon a la
Comissió Mixta d’Economia i Hisenda, que preveu l’article 125
de l’Estatut, el seguiment de l’execució dels compromisos
d’aquestes inversions.

En aplicació del que estableix la disposició transitòria
novena, el seu president, el president que va ser de tots, el
President Antich, va acordar amb el govern de José Luís
Rodríguez Zapatero, en les previsions en els pressuposts
generals de l’Estat que es contempli una inversió a executar a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, en el període 2008-
2014, per un import no inferior a 2.800 milions d’euros, que
equivalen a 400 milions anuals. La materialització de les
inversions a realitzar per part de l’Administració General de
l’Estat podrà tenir un composició mixta, incloent tant inversió
directa com aportacions financeres que s’acordin en els
convenis que es puguin subscriure entre ambdues
administracions a l’empara d’allò que preveu l’apartat segon de
l’esmentada disposició transitòria novena de l’Estatut
d’Autonomia. 

Per tant, 2008, 2009, 2010, 2011, que vostès també varen
governar i no ho varen complir. I quan es ve a una comissió el
que s’ha de fer és venir documentat i li deman al president per
favor, si puc lliurar aquesta documentació als partits de
l’oposició?

EL SR. PRESIDENT:

Li pregaria però que presentés una còpia a cada grup i un a
la Mesa perquè pugui constar en acta, i una pel president.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Mitjançant aquesta documentació, vull lliurar els números
exactes del que va passar i succeir els anys 2008, 2009, 2010,
2011 en inversions directes i convenis subscrits. Hauria de ser
per una quantitat mínima de 2.800 milions d’euros i finalment
només es varen reclamar 1.418 milions d’euros, quasi menys de
la meitat del que pertocava. Aquesta previsió no es va complir
en el seu mandat, Sr. Borràs, aquí les dades ho demostren.
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Amb aquestes dades, la veritat és que no s’ha complert el
que disposa la disposició transitòria novena, ja que no s’ha
arribat a la xifra de 400 milions anuals en el finançament de les
actuacions previstes amb aquesta finalitat. Vostè parlava de 300
milions, però la mitjana ..., vostès cada any varen perdre 100
milions d’euros, Sr. Borràs, no varen demanar els 100 milions
d’euros que pertocaven a les Illes Balears. Aquest és el
maltractament de què vostès parlen als ciutadans?

Quant a l’exercici 2009, cal indicar que l’increment en
l’import de les inversions realitzades es deu, tal com exposa
l’informe econòmic i financer de la Llei de pressuposts generals
per a aquest exercici, que s’ha de compensar el dèficit
d’inversió dels exercicis 2007 i 2008, a més de contemplar les
quanties corresponents en el 2009. En cas contrari, ni tan sols
haguessin arribat a la mitjana dels 300 milions. Ens poden dir
què varen fer vostès durant el seu mandat? Per què no varen
reclamar per llei durant els anys 2008, 2009 i 2010 les
inversions estatutàries? Quin cas els feia el Sr. Zapatero a
vostès? I ara parlen del cas que li fa el Sr. Rajoy al Sr. Bauzá,
però quin cas feia el Sr. Zapatero al Sr. Antich i a tot el seu
Govern? Cap ni un!

Deixin el perfil opositor ideològic i baixin al món real, fent
una oposició lleial, sense demagògia i amb sentit comú. Siguin
coherents i no s’enganin a vostès mateixos. I que si han d’instar
a alguna cosa, siguin políticament correctes i valents i instin
mitjançant la seva petició, que es consignin en els pressuposts
tot allò que nosaltres, el pacte de progrés haurien d’haver fet i
consignat per al compliment de la Llei 1/2007 i no ho varen fer.
Vostès demanen tot el que no fan, vostès esperen que arribin els
altres i facin la feina per vostès i estan de vacances durant
quatre anys, tota una legislatura. Això és el que fa el pacte de
progrés. Això és un maltractament, tenir un Govern quatre anys
que està de vacances.

Es diu en el contingut de la iniciativa..., -vol un frenadol si
està constipadet? Es diu en el contingut de la iniciativa que el
sector turístic està decebut. Com sap el grau de satisfacció que
té el sector turístic amb nosaltres? Però si no els ha anat a veure
des que està la legislatura en marxa, no els han anat a veure, ni
han parlat amb ells, ni hi han fet un cafè. Ningú del Partit
Socialista, ni ningú del PSM, Els Verds i Més per Menorca,
ningú no ha anat a veure’ls. I ho dic conscientment, perquè
aquest diputat, amb la portaveu d’aquesta Comissió de Turisme
i altres membres de la Comissió de Turisme del Partit Popular
hem parlat els darrers mesos amb ells i ens han dit el que no els
pareix bé i el que els pareix bé. Vostès parlen per a vostès, no
parlin en nom del sector turístic perquè no han estat reunits amb
ells.

La seva nefasta gestió relativa a les inversions de la platja de
Palma. Vostè m’ha parlat de tot, ha fet un argumentari, Sr.
Borràs, que és com aquell llibre que el comences a llegir i no el
pots acabar perquè és molt dolent...

(Remor de veus)

Parla Biel Martí, Sr. Bonet, si no li va bé, ja sap que pot fer.

La seva nefasta gestió ...

(Remor de veus)

EL SR. BONET I BONET:

Una qüestió d’ordre, Sr. President.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Li deman disculpes...

EL SR. BONET I BONET:

Aquest diputat no ha obert la boca...

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Ja sap el que pot fer.

Sr. Bonet, li deman disculpes.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sr. President, no és aquest senyor qui m’ha de dir a mi si me
n’he d’anar o no me n’he d’anar...

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

La seva nefasta gestió relativa a les inversions de la platja de
Palma ha estat de jutjat de guàrdia. Haurien d’haver rebut 83,5
milions d’euros i en varen arribar 20, un altre incompliment del
seu mandat i del pitjor president de la història, el Sr. Zapatero...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant...

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Ara acab, president. Què s’ha fet amb aquests 20 milions?
Varen anar a parar a les seves fantàstiques inversions
silencioses? Vostès només saben demanar diners per tapar forats
que van deixant quan mal governen. L’últim ha estat tan gran
que amb prou feines aquest govern n’està sortint. I ha quedat
demostrat que amb menys diners es pot fer el mateix o més,
com s’ha fet a totes les fires turístiques organitzades per aquest
Govern. A FITUR amb un 80% menys que el 2011, o els
prenien el pèl els proveïdors o de gestionar despeses, ni idea!

Sincerament, aquest servidor ja no sap què pensar sobre el
que varen fer vostès...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, vagi acabant.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Sí, president, vaig acabant. O el Pla d’acció de la ITV, amb
el triple d’accions promocionals que quan vostès governaven i
per menys de la meitat dels doblers i de costs.

En definitiva, en un context econòmic advers, jo li puc
assegurar que l’actual Govern de les Illes Balears insta
permanentment el Govern d’Espanya perquè faci les
transferències dels fons pendents dels convenis subscrits sota el
seu govern, sobretot en matèria turística, que és el que pertany
a aquesta comissió, per la qual cosa votarem en contra d’aquesta
PNL.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Perdoni, Sr. President, una qüestió d’ordre abans de donar
la paraula al portaveu que li toca. Aquest document que ens han
passat és perquè el puguem debatre o són uns números perquè
els pengem a la paret?

EL SR. PRESIDENT:

Supòs que és perquè el puguin debatre, però ...

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Aquest document és perquè estiguin informats i parlin dels
números que són i no dels que ells es pensen. Gràcies, president.
No tenc res més a dir.

EL SR. PRESIDENT:

Ja ho ha sentit, és un tema informatiu.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, ho he sentit i molt educadament.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Abans de tot, jo som un indocumentat
possiblement, perquè jo vaig anar a l’escola pública, quan jo
vaig estudiar encara es podia anar a l’escola pública, era gratuïta
i era lliure. No vaig anar a West Point com segons qui, que es
veu que va estudiar a West Point.

Clamor popular contra l’ecotaxa i en aquests moments els
rent a car crec que estan contents, el sector del comerç també
està molt content. I el sector d’envasos de begudes estan
encantats. Vostès varen substituir l’ecotaxa per una targeta
verda, algú se’n recorda de la targeta verda? D’aquella fundació,
del Sr. Michael Douglas i la targeta verda transparent? Un digne
precedent de la targeta sanitària actual, tan transparent i tan
inexistent com la targeta sanitària actual.

Vostè ens ha dit que estàvem de vacances, vostè ha dit que
no sap què varem fer amb els doblers. Miri, a mi no m’agrada
entrar en aquestes coses, però si entram en aquest joc hi
entrarem, no tenc cap problema. No van trobar cap conseller
l’anterior legislatura anant de vacances a un parc nacional, ni
anant de cacera i posant-se atributs, posant-se els senyals
damunt el cap. Açò no ho vam fer. No sap què vàrem fer amb
els doblers, però no hem vist cap conseller d’aquell govern que
hagi fet el passadís per Via Alemanya, ni a cap responsable
d’aquell govern que li hagin trobat pots de Cola Cao enterrats,
ni vàrem sentir parlar de sobres que anaven i venien.

Pressupost. Li he dit i li he tornat repetir perquè li quedés
clar, que el govern anterior, el govern del Sr. Antich, havia
aconseguit molt més que allò que tenim ara i he dit que no era
tot el que ens pertocava, ho he dit. Jo els números que vostè
m’ha presentat no els posaré en dubte, però primer aquí hi ha
coses incorporades que es pagaven i que es certificaven després
i per tant, no es pressupostaven en els pressuposts generals
directament, però sí estaven compromesos. I en aquest moment,
si vostès no han renunciat a cobrar-ho, això és una altra cosa,
però sí estaven compromesos. I aquests números, com que jo
som un ignorant, deuen ser veritat, vostè (...)  ens dóna un paper
amb números, però no explica d’on vénen. En tot cas, si
haguéssim de fer cas dels seus papers, les inversions que van
arribar són molt superiors a les que ha aconseguit el Sr. Bauzá.
En aquests moments el 0,7% és allò que destinen als ciutadans
de les Illes Balears els pressuposts generals de l’Estat. Han
baixat d’una manera brutal els recursos. Després de Navarra és
la comunitat autònoma on més han baixat els recursos destinats
per l’Estat. I com que ja estàvem, ja li ho he dit abans i li ho
torn dir, no tenc cap problema per dir-ho i per repetir-ho, no
estàvem suficientment bé, aquesta retallada brutal ens ha deixat
totalment a la cua. Contents i fotuts! Contents vostès i fotuts els
ciutadans.

Per a torrents, una cosa de medi ambient, una cosa que crec
que és important. Per al nostre medi ambient zero euros. Però
clar, tenim un conseller de Medi Ambient que gosa dir que fer
un camp de golf a una zona de protecció, com és el Parc Natural
de Ses Salines, “quin mal fa al medi ambient, el màxim que pot
passar és que una piloteta de golf fereixi un ocell”. Açò ho va
dir a Eivissa el Sr. Company. Aquest senyor com ha de defensar
els torrents i el medi ambient de les Illes Balears a Madrid, amb
aquests arguments, amb aquesta ironia que ell que diu és rural,
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però jo crec que se’n fot de la virolla i de la virolla dels
ciutadans?

Vostè ha parlat d’equitat i de fet diferencial. Vostè ens ha
llegit un article, s’ho apliqui. Si equitat i fet diferencial és ser la
segona comunitat més maltractada per les retallades del govern
Rajoy, si açò és el principi d’equitat, expliqui’ns-ho vostè
mateix. Vostè ha dit què van deixar de cobrar els altres, però no
diu el que han deixat de cobrar ara i no m’ha rebatut les
paraules, no meves, sinó del Sr. Aguiló i del Sr. Bauzá, que eren
injusts, innegociables, una vergonya, etc., i continuen sent
injusts, innegociables i una vergonya. Clar, clamor popular
contra l’ecotaxa, quan en aquest moment el Sr. Bauzá té prou
feina, té tants de fronts oberts contra un clamor colAlectiu. En
aquests moments el (...), perdoni, ja que a IB3 els agraden tant
les pelAlícules de cowboys, igual podríem ratllar de pelAlícules de
cowboys i ja que hi som, que surti West Point...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Acab, Sr. President. El Sr. Bauzá avui està envoltant, té tants
de fronts oberts, que està rodejat com el general Custer a Little
Big Horn, on va morir amb les botes posades, ell i el Sr. Aguiló
que li fa de caporal Rusty de l’economia d’aquesta situació.
Però no està rodejat ni per cherokees, ni per indis tamahara, ni
tan sols està rodejat per sindicalistes perversos, ni per
l’oposició. Està rodejant pels comerciants, pels hotelers, per les
persones amb discapacitat i els seus colAlectius, està rodejant per
tots els treballadors de les empreses que tanquen. Està rodejat
per tots els colAlectius socials i que ell vulgui morir amb les
botes neoliberals posades, el Sr. Bauzá, defensant principis que
ens duen a la ruïna, no hi tenc cap problema. El setè de
cavalleria cada vegada té més baixes, el setè de cavalleria
popular que defensa amb el Sr. Custer-Bauzá els principis
neoliberals cada vegada té més baixes. El problema és que els
qui estan assetjant el Govern, que no és l’oposició, ni sindicats,
són els ciutadans que no poden resistir més les polítiques
d’aquest Govern, també s’hi produeixen baixes, però baixes
perquè perden la casa, perquè perden la feina, perquè no tenen
les subvencions per a la discapacitat, baixes...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...totes aquestes baixes són les que el Govern hauria de defensar,
fent política aquí i defensant els interessos de les Illes Balears
a Madrid i no ho està fent. Simplement fan d’escolans del
president Rajoy. I a sobre, hem d’aguantar tots els espectacles
públics que estan donant!

Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
7560/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Per 5 vots a favor i 9 vots en contra queda rebutjada la
Proposició no de llei RGE núm. 7560/12, relativa al compliment
de la Llei Orgànica 1/2007.

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