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EL SR. PRESIDENT:
Molt bon dia, senyores i senyors diputats, si els sembla bé
començarem la primera sessió plenària d’aquesta vuitena
legislatura.
El primer punt de l’ordre del dia són les preguntes,
començarem amb la primera.

I.1) Pregunta RGE núm. 3103/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSMIV-Entesa i Més per Menorca, relativa a declaracions
relatives a la llengua.
Primera pregunta RGE núm. 3103/11, relativa a declaracions
relatives a la llengua, la formula el diputat Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca. Té la paraula el Sr. Diputat.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores diputades, senyors
diputats, gràcies per deixar-nos algun minut per fer preguntes a
l’oposició.
Al Sr. Bosch li demanaré..., com vostè sap el nostre Estatut
regula les llengües oficials, en duc aquí una edició -una edició,
tranquil, és bilingüe, ens la va regalar el Sr. Matas- en la qual el
seu article 4, li ho llegiré, es diu “La llengua pròpia”, l’article 4,
crec que és aclaridor el títol i en ell el 4.1 ens apunta que “la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears -la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears, sembla clar- tindrà juntament amb la
castellana el caràcter d’idioma oficial”.
Sembla un article prou clar i per això comprendrà la nostra
sorpresa, tot i que la capacitat de sorpresa sempre acaba essent
limitada, però quan vàrem veure que el Sr. President en una
conferència devers Madrid apuntava que el nostre idioma -la
nostra llengua, entenem, la nostra, per tant la llengua pròpia, era
la llengua castellana-, jo li reconec que ho vaig haver de llegir
un parell de vegades, mentre que el català era una altra, una, una
llengua oficial, dit així, “una” sembla que n’hi havia set catefes.
Per tant, no podem fer massa preguntes al Sr. Bauzá,
m’agradaria també demanar-li-ho, a ell, però en tot cas, a vostè
com a responsable també del màxim... de garantir, de treballar
per la llengua catalana, li volíem demanar què en pensa,
d’aquestes declaracions. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i Cultura.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafel Àngel Bosch i Sans):
Gràcies, president. Sr. Alorda, jo, allà on érem vaig entendre
allò que va entendre la majoria. O sigui, quan va a fer una
conferència a Madrid amb una labor didàctica d’explicar les
llengües i el tractament que li donarem, com si l’hagués feta a
Mèxic o a Bons Aires, a Madrid quan dic “el nostre idioma”,
amb els que estaven asseguts allà, l’idioma compartit entenc que
és l’espanyol, de moment.
L’altra llengua, la que tenim a la nostra terra, a les nostres
contrades i a d’altres, és el català. Vaig entendre senzillament
això i, per cert, ningú no va aixecar cap cella, que deim en bon
mallorquí, ningú no es va sorprendre ni cap periodista, ningú
dels que eren allà no va dir “uep, ha dit qualque cosa fora de...”,
no. Quan parles a Madrid de llengua comuna, de llengua
compartida, qui més qui manco entén que és l’espanyol o el
castellà i que nosaltres en tenim una altra, cooficial, pròpia de
les nostres illes. Això crec que va dir, però en tot cas li ho
demani a ell, jo ho vaig entendre així i ho he explicat en algunes
ocasions. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sr. Bosch, d’entrada li vull agrair aquesta precisió
que era la nostra, era la de tots a la sala, la llengua cooficial li va
dir que era el català? Una llengua cooficial a Madrid, els ho va
dir? Els degué deixar bastant sorpresos, perquè si parlava de la
de les Illes Balears i era el nostre idioma de les Illes Balears i
una altra llengua cooficial, si ja era el de tota la sala dir-los que
era cooficial a tota la sala a Madrid, degué ser confús, com a
mínim.
Jo en tot cas el que li demanaria, apelAlant a aquest mateix
element didàctic que vostè deia, és que procurin no provocar i
ser molt pedagògics per Madrid respecte del caràcter de la
llengua pròpia. Si vostè, com jo, accepta aquest caràcter que té
a l’Estatut, doncs, diguin-ho arreu.
A tot Europa es fan mesures, no només els danesos, els
suecs, també els francesos, els alemanys discuteixen les mesures
de suport a la pròpia llengua, no siguem l’únic parlament del
món on haguem de retreure al president que renegui de la
llengua del país. Confio que no sigui així, li agraesc la seva
resposta. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafel Àngel Bosch i Sans):
Sr. Alorda, moltíssimes gràcies. No sé si m’he explicat bé.
Repetesc el que s’entén dins un discurs, també dins un context
d’un discurs, del que va referir com a llengua comuna,
compartida, a Madrid, la gent de Madrid... Si vostè ho hagués
expressat d’una altra manera, diria “a les nostres terres tenim
una altra llengua pròpia, cooficial”..., bé, tot això, li afegiria un
discurs, entenc que és el que va dir i estic segur que ho diu, ho
dirà el president, però no és a mi a qui correspon, a tots els
membres del Govern, a tots aquests diputats i a tots els que
creim això, que acceptam l’Estatut, que hem votat l’Estatut i
que acceptam -si vol que li ho torni a dir- que la llengua
catalana pròpia d’aquestes illes és la llengua pròpia, la llengua
que estatutàriament nosaltres ens encarregarem de fer tot allò
que puguem per ella, però amb total respecte a altres llengües,
a l’altra llengua comuna en tot Espanya.
Moltes gràcies.
I.2) Pregunta RGE núm. 3106/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Ana Maria Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ini del curs escolar.
EL SR. PRESIDENT:
Segona pregunta, RGE núm. 3106/11, relativa a inici del
curs escolar, la formula la diputada Aina Maria Aguiló i Garcías
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.
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LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats i senyores diputades,
tots els nostres alumnes de tots els nivells educatius s’examinen
quan acaba el curs escolar. És el moment de dir-nos allò que han
après i d’exposar amb la vehemència amb què cada un d’ells
pot, exposar els seus coneixements adquirits durant tot aquest
curs escolar del qual hem parlat. Quantes vegades tots els que
estam aquí presents hem dit als nostres fills que l’examen final
de curs no és més que una suma de petits esforços realitzats
durant tot el curs.
Un govern, Sr. Conseller, s’examina contràriament a
principi de curs, sense menysprear, clar està, el control que ha
de fer aquesta institució setmana darrere setmana de la seva
gestió i d’aquell control que cada dia du a terme l’opinió
pública, però igual que els nostres alumnes si la maquinària no
ha estat rodada i engreixinada i l’inici de curs no ha estat
preparat amb suficient antelació fracassarà, igualment que
fracassa aquell alumne que no estudia el tema 10 perquè fa cinc
vegades que no ha sortit a selectivitat i justament aquell any
surt.
El Grup Parlamentari Popular, i per extensió crec que aquest
parlament, més enllà de les informacions periodístiques, vol
tenir informació i una valoració de l’inici de curs. El Grup
Parlamentari Popular entén que en diferents matèries de gestió
i especialment aquesta que ara ens ocupa, que és l’educació, uns
mesos o fins i tot una legislatura, no són suficients per presentar
uns resultats.
Sabem que la legislació estatal condiciona molt els
paràmetres de qualitat del nostre sistema educatiu. No podem
oblidar en cap moment que duim 25 anys de legislació
educativa de diferents governs socialistes, 25 anys de lleis,
primer la denominada LOGSE i després la LOE que no és més
que una còpia de la primera llei, que en el seu moment ja va
fracassar l’any 1969 a Suècia i posteriorment a Gran Bretanya.
Una llei que protegeix el dret a molestar enfront al dret a
aprendre i que ens ha duit, desgraciadament, a liderar els darrers
llocs quant a ràtios de qualitat.
El Grup Parlamentari Popular entén que l’ambient dins les
aules no és el que voldríem, estic segura que el Sr. Conseller
participarà d’aquest desig. Per altra banda, no hem d’oblidar que
juntament amb el que hem dit anteriorment el Govern de
l’anterior legislatura, el Govern del Partit Socialista, l’any 2010,
en el pressupost de l’any 2010, va fer una retallada d’un 3,2%
en matèria d’educació. Si parlam només de la part de nòmina...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, perdoni, ha exhaurit el seu temps...
LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:
Ah, perdoni.

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació.
LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:
La pregunta, la pregunta...
EL SR. PRESIDENT:
Ha exhaurit el seu temps. Des del seu escó, té la paraula el
Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafel Àngel Bosch i Sans):
Gràcies, li havia demanat si les preguntes del grup...
EL SR. PRESIDENT:
No, no, des del seu escó.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafel Àngel Bosch i Sans):
Bé, valoració de l’inici de curs, miri, en primer lloc crec que
hem dit d’una manera crec que prou clara que tots els inicis de
curs comencen pràcticament a partir del gener de l’any anterior,
és a dir, quan hi ha un canvi de govern un es basa en la
planificació que ha fet l’executiu anterior. Crec que vàrem fer
un traspàs de feines, de tasques pendents, de tot allò que hi
havia amb l’anterior conseller i amb l’anterior administració,
crec que correcte, molt correcte i ho vull repetir avui
públicament, ho vull agrair perquè és bo per al sistema educatiu
que es facin traspassos ordenats, dóna estabilitat al sistema i,
d’acord amb aquesta planificació, hi quedaven temes per
resoldre, amb l’equip de la conselleria vàrem treballar, hem
estat treballant tot l’estiu.
Tots sabem les circumstàncies que hem vist a distintes
comunitats autònomes. Hem estat treballant en economia i hem
estat treballant amb els companys del Govern i el president,
donant-nos les indicacions de prioritzar l’inici de curs, els temes
educatius i tot allò que els ha envoltat.
Sincerament li dic que crec que ha estat un inici de curs
normal, que possiblement és el millor qualificatiu que es pot
donar al sistema educatiu. Ens queden moltes tasques pendents.
Tot just hem començat ja a treballar amb els agents socials per
veure tot allò que haurem de fer en un futur per fer viable aquest
sistema educatiu, li ho reconec, les dificultats són moltes.
Les iniciatives, les apostes del Partit Popular que s’havien
expressat al programa electoral, lògicament les encetam amb
tota la ilAlusió del món i tota la..., diguem-ne, responsabilitat de
saber la disponibilitat pressupostària que en realitat tendrem a
partir del 2012 i fent front amb això sabem que el colAlectiu
docent es posarà a fer feina, directius de l’educació, sindicats,
patronal, agents socials, comunitats de pares i mares per treureho endavant.
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Nosaltres tenim idees diferents, en moments de canvi, amb
models educatius assajats en distints indrets, amb coses que
podrem aplicar i d’altres que pensam canviar dins la nostra
capacitat normativa i li ho dic, crec que el qualificatiu que
m’atreviria a dir, tot i que un sistema que té més de 370 escoles
públiques i un centenar de concertades i més de 150.000
alumnes és complex, m’atreviria a dir que el començament es
pot qualificar de normal que crec que és el millor com es pot
qualificar l’inici de curs a l’escola.
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Per tant, a aquest grup parlamentari ens veim obligats a fer
la següent pregunta: Sr. Conseller, quan pensa vostè que es
posarà en marxa la nova estació depuradora de Cala Tarida?
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller d’Agricultura, Ordenació del
Territori i Medi Ambient.

Gràcies.
I.3) Pregunta RGE núm. 3107/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a posada en funcionament de l'EDAR de Cala
Tarida a Eivissa.
EL SR. PRESIDENT:
Tercera pregunta RGE núm. 3107/11, relativa a posada en
funcionament de l’EDAR de Cala Tarida a Eivissa, la formula
el diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):
Bon dia. Bé, és un projecte que ve de molt enrere, és la
depuradora de Cala Tarida, és un projecte que es posa en... bé,
es comença a escriure dia 28 d’octubre del 2002, efectivament
estam pendents de tota una sèrie d’actuacions i sobretot
administratives.
Aquí realment parlam de dos projectes: un és l’emissari
marítim que ha de donar sortida a les aigües que es regenerin i
després, el que és la construcció de la pròpia estació de
depuració.

EL SR. JEREZ I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, em permetran que en caràcter previ a la formulació de
la meva pregunta faci un agraïment especial al conseller,
companys, al conseller Gornés i al president d’aquesta
comunitat autònoma per visitar ahir l’illa d’Eivissa en una
situació complicada, difícil i compartir amb totes les persones
d’allí la preocupació que tenim davant l’amenaça constant dels
incendis forestals. Per tant, des del meu grup els volem
traslladar el meu agraïment i els volem agrair la seva
participació i supervisió de les tasques d’extinció d’aquest
incendi a l’illa d’Eivissa.
Dit això, i centrant-me en la pregunta, Sr. Conseller, la falta
d’una autorització administrativa per part del Govern central, en
particular la Demarcació de Costes, manté com sap vostè en una
situació d’agonia a una zona turística i a una zona residencial a
l’illa d’Eivissa com és Cala Tarida. Aquesta autorització
bàsicament i únicament consisteix en l’emissió d’un permís per
poder habilitar l’emissari d’una nova depuradora construïda -i
això és el més greu- fa tres anys i que espera la seva posada en
marxa.

Vos coment els dos projectes tal com estan, com sabeu,
també a Eivissa, això són unes instalAlacions que han de donar
servei a tota la franja costanera compresa entre Cala Molí i Cala
Tarida. En el projecte de l’emissari marítim terrestre de Cala
Tarida s’està pendent, com bé ha comentat el Sr. Jerez, d’una
sèrie de permisos. Hem tengut un parell de problemes quant al
port esportiu que tenim a Cala Corral, que posava un certs
problemes per poder passar l’emissari. Això és competència de
Costes de l’Estat. Se’ns va demanar, a nosaltres, quina opinió en
teníem des d’ABAQUA, els vàrem tornar pràcticament les
nostres exposicions i en aquells moments sembla que el port
esportiu pot estar d’acord que s’hi passi. Per tant, el dret de pas
o aquesta servitud de pas voluntari, pot acabar bé, si no hauríem
d’anar cap a una forçosa i això du tot el procediment que du.
També estam pendents que des del ministeri se’ns
concedeixi la concessió d’ocupació de domini públic per allò
que és tota la canonada de l’emissari fins a la mar. Hi ha també
pendent una tramitació, ja n’hem parlat amb el president del
Consell d’Eivissa, de tot el que afecta aquestes canonades per
terra, però que seria una tramitació en paralAlel i totalment
ràpida.

Mentre l’autorització arriba, la capacitat de tres velles
depuradores està arribant o ha arribat ja al seu límit, els olors
són insuportables i els veïns denuncien que les depuradores
actuals patiran greus problemes si aquesta situació es manté
durant moltíssim temps.

Quant a l’estació, efectivament, l’estació de depuració, està
tota l’obra civil pràcticament construïda. Es va intentar o es va
decidir en un determinat moment que no s’instalAlassin les
maquinàries de cara a evitar que tenguessin... bé, que quan es
posassin en marxa no estiguessin en males condicions.

No s’entén per què no ha estat emès aquest permís, no
s’entén i no es pot explicar tenint present que els dos governs
coincidien en la mateixa inclinació política i per tant,
necessitam una explicació que, esper, Sr. Conseller, ens la
sàpiga donar.

Per tant, i n’he parlat la setmana passada amb l’empresa que
es va encarregar de la construcció de l’obra civil, tenim les
maquinàries a punt, tot d’una que puguem treure a la part
administrativa, treuríem també la instalAlació que seria una
qüestió pràcticament de cinc o sis mesos, una vegada haver
aconseguit que la part administrativa estigui.
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Ens fa falta, com he dit també, quant a l’EDAR, la connexió
de la canonada amb l’emissari, però també des de l’ajuntament
ens han dit que estaria...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

LA SRA. CONSELLERA SALUT, FAMÍLIA
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

I

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada, des d’aquest
govern es vol conèixer de primera mà la realitat sanitària de
cadascun dels municipis de les Illes perquè només així podrem
oferir les millors solucions als nostres ciutadans i atendre les
seves necessitats reals tenint en compte les circumstàncies del
lloc on viuen. És per això que des de la Direcció General de
l’Ib-salut s’ha creat sense cap cost addicional per al Servei de
Salut la unitat de Sanitat Municipal.

Gràcies.
I.4) Pregunta RGE núm. 3108/11, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació sanitària dels
municipis.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la quarta pregunta RGE núm. 3108/11, relativa a
situació sanitària dels municipis, la formula la diputada Maria
Assumpció Pons i Fullana del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. PONS I FULLANA:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats,
una bona i ordenada sanitat pública i rebre una atenció sanitària
eficaç i professional són drets de tots els ciutadans de Balears,
però quan es gestiona una àrea tan complexa i amb tants
d’aspectes com aquesta és fàcil fer-se enfora de les necessitats
sanitàries reals dels habitants d’aquestes illes. Així, es planifica
amb grans estratègies que, tot i ser bàsiques i plenament
justificades, no tenen en compte allò que està més prop dels
malalts i de la ciutat on viuen.
En aquest sentit, s’ha plantejat la Conselleria de Salut
impulsar i executar alguna acció dirigida a atracar-se als usuaris
de la sanitat pública de Balears?
Els municipis i els representants són interlocutors
excepcionals per obtenir una bona radiografia de com funciona
el sistema sanitari. Sra. Consellera, quines són les accions que
promou i du a terme la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social per conèixer quina és la vertadera situació sanitària dels
municipis de Balears?

S’ha creat amb l’objectiu que el ciutadà sigui el centre del
nostre sistema sanitari. Aquesta unitat serà un vincle directe
entre els ciutadans i els municipis i el Servei de Salut. Es
mantindran contactes i reunions amb els representants
municipals i amb grups de ciutadans de tots els municipis de les
Illes i es traslladaran les seves reivindicacions, peticions i
suggeriments als departaments pertinents per estudiar-ne la
viabilitat.
També es crearan fixes amb tota la informació recollida de
cada municipi tenint en compte la informació sanitària
específica de cadascun d’ells per crear una memòria anual de la
sanitat municipal. Tota aquesta feina ja es va començar durant
el mes d’agost i s’ha materialitzat ja amb accions concretes com
per exemple la ubicació d’una nova base d’ambulància al
municipi de Santanyí. Des de l’inici d’aquest mes també s’han
dut a terme ja reunions amb els ciutadans promogudes des dels
consistoris i ja s’han visitat els municipis d’Andratx, Calvià,
Algaida i Llucmajor.
Aquestes que he enumerat són algunes de les iniciatives que
durà a terme la unitat de Sanitat Municipal que de moment té
molt bona acollida tant entre els responsables municipals com
entre els ciutadans i que s’ampliaran poc a poc de la qual cosa
informarem en aquest parlament.
Intentam apropar als responsables sanitaris els ciutadans i
conèixer la realitat municipal. Allò que es vol és oferir solucions
ràpides i eficaces als problemes sanitaris i augmentar la
colAlaboració entre els centres de salut, els hospitals i els
recursos sociosanitaris, tot això per oferir la millor atenció i
optimitzar la despesa pública. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Vol intervenir, Sra. Diputada?

Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.

I.5) Pregunta RGE núm. 3109/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desplaçaments de pacients que s'han de
traslladar a Mallorca per rebre tractament.
Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 3109/11, relativa
a desplaçaments de pacients que s’han de traslladar a Mallorca
per rebre tractament, que formula la diputada Sra. Catalina
Palau i Costa del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Diputada.
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LA SRA. PALAU I COSTA:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bon dia.
Un dels problemes que ha hagut d’afrontar la Conselleria de
Salut en començar aquesta legislatura ha estat com restablir el
servei de viatges gratuïts per als pacients de les illes de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera que per poder rebre atenció
sanitària s’han de desplaçar a Mallorca o a la península. El
Govern del pacte feia un temps que havia deixat de pagar a
AVIBA, l’Associació d’Agències de Viatges de Balears, i
AVIBA cansada de suportar tant de deute s’havia negat a
continuar avançant els costos d’aquests trasllats als malalts que
havien de viatjar. Això provocava situacions dramàtiques en
alguns casos com, per exemple, els malalts de càncer que s’han
de desplaçar per rebre tractament de radioteràpia o també
persones amb dificultats econòmiques que no sempre poden
avançar els sous de les seves butxaques per pagar els bitllets.
El Govern del pacte no va demostrar cap sensibilitat per
aquest tema, es va desatendre d’aquestes persones i no s’ocupà
de trobar cap remei, malgrat ser una responsabilitat seva. Ara,
voldríem saber si la nova Conselleria de Salut i el seu equip han
fet ja gestions per posar solució a aquesta problemàtica que crea
greuges comparatius entre els ciutadans balears, perquè els
pacients de Menorca, d’Eivissa i de Formentera no tenim la
culpa de tenir menys serveis o equipaments sanitaris que els que
tenen a l’illa de Mallorca, i el Govern ha de vetllar perquè tots
els ciutadans balears puguin disposar del mateix nivell de
qualitat assistencial. Tots sabem de les dificultats econòmiques
de l’administració autonòmica, però si abans hem tengut uns
polítics irresponsables i insensibles confiam que ara serà
diferent i el Govern actual podrà trobar alguna solució a aquest
problema. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):
Gràcies, Sr. President. Com ha dit la Sra. Diputada tots els
ciutadans de les Illes Balears tenen dret als mateixos serveis
sanitaris i és per això que des del Servei de Salut es paguen les
despeses de bitllets i allotjament quan un pacient de Menorca,
Formentera o Eivissa s’ha de traslladar a l’hospital de referència
que està situat a Mallorca.
En data 5 de març de 2010 l’anterior govern va aprovar un
decret per augmentar la quantia de les ajudes que es donen per
a bitllets i per a desplaçament i les dietes per als taxis, la qual
cosa vàrem aplaudir des de tots els grups parlamentaris.
Aquestes ajudes es prestaven a través d’un conveni amb
l’Associació Balear d’Agències de Viatges. Setze mesos després
d’aprovar aquest decret, que com dic es va aprovar el 5 de març
de 2010, el juny de 2011, concretament dia 15, l’exdirector
general de l’IBSALUT va comunicar a AVIBA la intenció de
denunciar l’acord de colAlaboració subscrit entre el Servei de
Salut i l’agrupació empresarial. Aquest incompliment venia
motivat per la manca de pagament per part de...bé, he de dir que
hi havia un incompliment per part d’AVIBA d’aquest conveni
perquè havia deixat de subministrar els bitllets, però aquest
incompliment venia motivat per la manca de pagament per part
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del govern anterior, que va deixar de pagar els bitllets i... en fi,
el que havia de pagar a les agències.
Quan vàrem arribar al Govern vàrem trobar un deute
d’1.523.508 euros, dels quals 522.521,74 estaven pendents de
pagament a tresoreria. Ben poc varen durar les millores
aprovades per a les despeses per desplaçament dels pacients
perquè durant aquests mesos alguns malalts s’han vist obligats,
fins i tot, per poder acudir a les consultes o als tractaments, a
avançar de la seva butxaca els sous dels bitllets.
Quan vàrem accedir al Govern vàrem voler posar solució a
això i vàrem començar una via de converses amb Air Nostrum,
amb la qual cosa vàrem aconseguir vuit bitllets d’anada i de
tornada per a cada ruta entre Eivissa i Mallorca i Menorca i
Mallorca amb un total de trenta-dos bitllets al dia, que això
vàrem acordar que es pagaria amb els pressupost de 2012. Es va
desbloquejar així temporalment la situació, tenint aquests
bitllets per avançat i vàrem facilitar que els pacients es
poguessin desplaçar sense haver d’avançar els sous dels bitllets
en la majoria dels casos com passava fins que vàrem arribar al
Govern perquè...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada, vol intervenir?
Passam a la sisena...bé, per a informació general, senyores
i senyors diputats, malgrat vegin el llum vermell la Presidència
retira la paraula quan fa els dos minuts i mig, que és el que està
reglamentat, llum vermell que veuen aquí al faristol, o sigui que
maldament estigui en vermell encara estan dins el temps. Bé, ho
saben els membres de la Mesa. Per tant, quan surt el vermell, el
color vermell, falta, més o manco, un minut, perquè ho
entenguin. Això es canviarà, però perquè ho sàpiguen, però en
els dos minuts i mig aquesta presidència doncs retira la paraula,
tant si és al diputat com si és al membre del Govern. Dit això,
continuam.
I.6) Pregunta RGE núm. 3110/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reducció de despeses a les grans fires
turístiques.
Sisena pregunta RGE núm. 3110/11, relativa a reducció de
despeses a les grans fires turístiques, que formula la diputada
Lourdes Bosch i Acarreta del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Diputada.
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LA SRA. BOSCH I ACARRETA:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la crisi
econòmica marca un abans i un després en la promoció turística,
i és que la imperiosa necessitat d’optimitzar costos porta a
nombroses administracions a revisar per complet la seva
estratègia de participació a les fires de turisme. Múrcia no
tendrà estand a FITUR 2012. Andalusia ha retallat el seu
pressupost per a l’esmentada fira en un 38% en els últims tres
anys. La Comunitat Valenciana es planteja la possibilitat
d’acudir a la propera fira ITB de Berlín dins el macro estand de
Turespaña. Són alguns exemples d’un procés irreversible que
obre una nova manera de fer la promoció turística. Però tot això
no és un caprici. Cal recordar que el 30 de juny d’aquest any
aquesta comunitat autònoma doblava el límit de dèficit establert
per l’Estat en un 2,1%. Al mateix temps Balears no tenia un pla
d’estabilitat financer, fet que a data d’avui sí succeeix.
L’actual govern s’ha vist obligat a reduir despeses, totes i
cada una de les conselleries han hagut de reajustar el seu
pressupost per tal de fer front a la difícil situació amb què s’han
trobat. En aquesta línia fa dues setmanes el conseller de
Turisme i Esport anunciava mesures per tal d’evitar els
dispendis a les fires de promoció turística que tenen lloc al llarg
de l’any. Sr. Conseller, quin estalvi suposarà l’anunciada
reducció de despeses en les grans fires de turisme?

A partir de ahí nos dimos cuenta de que teníamos que tomar
decisiones previa la constitución del consejo de la ATB, en el
que ya está representado el sector privado, porque se nos venia
encima la World Travel Market de Londres. Desde entonces
analizamos las posibilidades y finalmente nos dimos cuenta de
la posibilidad de que, aparte del global de 18 millones de euros
de las tres ferias durante los cuatro años, concretamente en la
World Travel Market de Londres de este año podíamos llevar
a cabo un importantísimo descuento. Desde entonces nos dimos
cuenta de que el millón de euros, porque en este caso no llegaba
al millón y medio de euros, en este caso era un millón de euros,
se podía quedar única y exclusivamente en quinientos mil. Esos
quinientos mil en los conceptos son variados, pero el alquiler
del espacio que eran 311.000 metros han pasado a 195.000; la
construcción, los gastos de construcción, de 619.000 han pasado
a 250.000; el personal de la ATB, que costaba 16.000 euros va
a ser de 10.000; estudiantes que costaban 14.000 no van a costar
nada; los sindicatos que costaban 2.300 no van a costar nada;
algunos varios como pueden ser transporte, local, alquiler de
sala de reuniones, compra de acreditaciones, etc., que costaban
15.000 van a costar sólo 2.000, y otros invitados que costaban
5.100 no van a costar nada.
Es decir, que en esta feria que se nos viene encima y que ha
tenido que negociarse a marchas forzadas porque había
construcción de stand y alquiler de stand contratado y hemos
tenido que renegociar...

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):
Gracias.

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Diputada.
Efectivamente, desde nuestra entrada al frente de la Conselleria
de Turismo fuimos conscientes de la necesidad de llevar a cabo
determinados recortes y de lo primero que nos dimos cuenta era
de la gran cantidad de dinero que se gastaba en las principales
ferias turísticas. Lógicamente hicimos un replanteamiento de la
situación, analizamos los números y vimos que en los últimos
cuatro años la cantidad que se había gastado en las tres
principales ferias turísticas, que son ITB de Berlín, World
Travel Market de Londres y FITUR en Madrid, había sido de 18
millones de euros.
A partir de ahí nosotros hicimos un estudio de lo que
podíamos ahorrar, teniendo en cuenta dos cosas: en primer
lugar, la prioridad total del retorno máximo de los euros
invertidos en retorno turístico, es decir, que aunque se ahorre
tenemos que conseguir mayor rentabilidad en la promoción
turística, y en segundo lugar, como es lógico, la participación
del sector privado en la elección de los sistemas diversos en
cada una de las islas de la promoción turística que desean
realizar cada una de las citadas islas.

EL SR. PRESIDENT.
Sra. Diputada, vol intervenir?
I.7) Pregunta RGE núm. 3111/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luís Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Consorci de transports de Mallorca.
Passam a la setena pregunta RGE núm. 3111/11, relativa a
Consorci de Transports de Mallorca, que formula el diputat Sr.
Carlos Luís Veramendi i Mestre del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Desde
el Partido Popular se ha estado siempre preocupado por el
desarrollo del transporte y sus infraestructuras. El transporte es
decisivo en el progreso económico y social de nuestra
comunidad, de él depende nuestro nivel de vida, siempre el
Partido Popular ha apostado por el transporte público. Así, un
gobierno del Partido Popular, creó el Consorcio de Transportes
de Mallorca por ley, una entidad pública que planifica, ordena
y gestiona el transporte público de viajeros que se constituyó de
acuerdo al Plan director sectorial de transportes de las Islas
Baleares, también creado por un gobierno del Partido Popular,
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aprobándose también por un gobierno del Partido Popular sus
estatutos, hechos que nuestra portavoz conoce bien.

és que la informació ens serveixi per donar un molt millor servei
a tots els viatgers.

¿Qué ocurre cuando otros gobiernan? Bueno, pues nada de
nada. Eso sí, mucho gasto innecesario, mucho gasto. Les voy a
poner algunos ejemplos, que son públicos en página web, de
para qué han usado el Consorcio de Transportes de Mallorca:
campaña de publicidad “Día sin coche”, 41.000 euros; diseño de
campañas de publicidad, 25.000 euros; estudio para el cálculo
del índice de satisfacción, 105.000 euros; vídeo de presentación,
69.600 euros; diseño de la presentación del futuro proyecto de
tranvía, 59.500; una encuesta telefónica, 55.000 euros;
publicidad de las líneas, 68.000.

Continuarem invertint en la millora de la pàgina web, de fet
des del mes de juny, juliol, agost ha tengut una pujada
significativa amb unes 100.000 visites al mes, és una pàgina que
ve d’enrere, però que s’ha millorat i que volem continuar
millorant. I també volem crear una intranet per a usuaris del TIB
on es puguin consultar de forma segura les dades de cada un
d’ells, els històrics i, fins i tot, revisar els tràmits que siguin
necessaris de forma electrònica.

(Petit aldarull a la sala)
Exposición sobre la historia del tren, 69.000 euros;
publicidad de la semana de la movilidad, 62.640; una
evaluación de la movilidad, 69.000 euros; los suministros de los
yoyos y todo aquello que ustedes saben, 55.000 euros; campaña
informativa en ferias y mercados, 50.000; trabajo de campo para
el estudio de la demanda, 37.000, y un largo etcétera muy
lamentable. Estas deben ser las famosas inversiones silenciosas
de las que ustedes nos han hablado tanto tiempo. Pero, desde el
Partido Popular concurrimos en nuestro programa pidiendo una
potenciación del Consorcio Insular de Transporte.
Por eso, la pregunta clara y concreta es, ¿qué actuaciones
tiene previstas el Govern para potenciar el Consorcio de
Transportes de Mallorca? Gracias.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Transports, Medi Ambient.
EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Territori):

Volem procedir a comercialitzar tot el sòl útil que tenim dins
l’estació intermodal que en aquests moments no utilitzam, des
dels quioscs, restaurants, tendes, emprar espais per a la renda
àgil que ja s’ha fet, però també en altres coses com a
exposicions, etc.
I després tenim l’objectiu clar la targeta única, on tots els
mitjans de transports públics de Mallorca estiguin connectats i
qualsevol viatger amb aquesta targeta es pugui moure. Per això,
és fonamental incloure-hi l’Ajuntament de Palma, amb el qual
ja hem començat a tenir negociacions.
Moltes gràcies.
I.8) Pregunta RGE núm. 3112/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació de les principals obres en
infraestructures educatives a l'illa d'Eivissa.
EL SR. PRESIDENT:
Vuitena pregunta RGE núm. 3112/11, relativa a situació de
les principals obres en infraestructures educatives a l’illa
d’Eivissa, que formula la diputada Sra. Carolina Torres i
Cabañero del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Diputada.
LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, president. Bé, nosaltres tenim diverses línies
d’actuació al respecte i les comentaré, sempre amb l’objectiu
primer de cercar l’eficiència en tot allò concernent al Consorci
de Transports.
Millorar la qualitat de gestió, ho farem amb una sèrie
d’actuacions i de línies, algunes d’elles iniciades, algunes
d’elles que encara no s’han iniciat, però que s’han comentat.
Sistema d’informació al viatger, com a primer punt, volem que
qualsevol passatger tengui informació en temps real, qualsevol
persona ha de poder saber on és el seu tren en aquell moment,
on és el seu bus, quin retard du, quin és el següent que pot
agafar. Volem que hi hagi una informació que estigui totalment
disponible en multisuport, és a dir, que tant ho puguem mirar
des d’una pàgina web com des d’un mòbil com des dels
pannells informatius com també dins els mateixos vehicles. A
més, aquesta informació ens suposarà comptar amb el necessari
de cara al que es diu la plataforma del sistema d’ajuda a
l’explotació. És a dir, tota la informació que tenguem allò que
no pot ser és que estigui inconnexa i mal gestionada. La
informació com més en tenim, ja diuen que una certa informació
pot dur a la desinformació, en aquell cas nosaltres el que volem

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Conseller d’Educació, la pregunta fa referència a una visita
que va fer a l’illa d’Eivissa el passat mes de juliol, però també
és cert que des que es va registrar aquesta pregunta fins a dia
d’avui vostè ha fet moltes més visites a les diferents obres
d’infraestructures educatives a la nostra illa i just per això
voldríem que ens expliqués, en quina situació ha trobat aquestes
obres? Vostè, Sr. Conseller, coneix bé la situació de dèficit
històric que pateix l’illa d’Eivissa en matèria d’infraestructures
educatives. De fet, ja fa dues legislatures vostè, com a director
general de la Conselleria d’Educació, juntament amb el Sr. Fiol,
com a conseller, varen impulsar la creació de l’IBISEC i
l’aprovació d’un pla d’infraestructures educatives que recollia
les mancances existents a les nostres illes.
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El problema, Sr. Conseller, és que a l’anterior legislatura, el
govern progressista va aturar aquest pla d’infraestructures per
aprovar un altre que finalment tampoc no varen complir. Per
tant, Sr. Bosch, des de la seva època com a director general
d’Infraestructures Educatives del Govern fins avui haurà vist
que en aquesta matèria poca cosa s’ha avançat, per desgràcia.
Per això, si ens pot explicar com ha trobat les principals obres
de les infraestructures educatives de l’illa d’Eivissa ens aclarirà
des d’on partim i sobretot, Sr. Conseller, li demanam, que estic
ben segura que vostè ho farà, és que escolti les necessitats de la
comunitat educativa d’Eivissa que ja fa massa temps que són
ignorades i la veritat és que quatre anys de retard, tal i com està
la situació, Sr. Conseller, és massa temps.

Què més li he de dir? Que sí agraesc al conseller anterior la
feina que va fer per posar en marxa la primera pedra que ens ha
permès posar-lo en marxa nosaltres del nou centre de primària
de Sant Antoni. Al César lo que es del César, com se sol dir. El
que no estava i el que estava. I quines són... n’hi ha més, n’hi ha
més, em podria estendre de tot un seguit d’actuacions perquè
pareix que quan no deim tota la llista d’actuacions que ens
queda pendent és que en deixam alguna, però n’hi ha dues molt
importants: resoldre la situació a Vila, el famós centre d’Es
Pratet, que no hem fet ni endavant ni enrera amb el solar, perquè
es va triar un solar difícil de poder arribar a tenir un solar per a
Es Pratet i s’han posat barraques..., que després tornaren
prefabricades i després modulars, i ja duim tres anys posant-hi
aules i em sap greu per a la comunitat educativa...

Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, vol intervenir?
Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació i Cultura.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Bosch i Sans):
Gràcies, Sra. Diputada. Efectivament, Eivissa sempre ha
tengut històricament, d’ençà que un la coneix més en
profunditat el 98 quan assumirem la transferència, un dèficit
comparativament amb la resta d’illes, tot i que cada una té els
problemes que té i com jo solc dir habitualment, quan acabam
de fer obres a un lloc en començarem a un altre perquè el
sistema educatiu és probablement la conselleria que sent la
segona pressupostàriament del Govern té més distribució sobre
el territori del que són els centres públics, l’alumnat, el
professorat, amb una paraula la comunitat educativa.
Què trobàrem? Trobarem que l’institut de Sant Antoni havia
d’estar acabat i no hi està i ha tengut una tramitació aquests
darrers quatre anys que vostès saben amb la concessionària que
se li va haver de cancelAlar aquesta concessió per la construcció
i després es va començar a fer feina i no hem arribat, però
arribarem, l’acabarem. Però, provisionalment, i gràcies a la
colAlaboració amb l’institut de Sant Antoni, hem pogut
començar el curs dignament i jo calcul que fins i tot abans del
que comptaven quan ens hi posarem el mes de juliol, abans de
Nadal fins i tot, el podrem tenir, i ja serà una nova
infraestructura que hauria d’haver estat acabada i que no hi està.
També ens trobàrem a Can Misses un centre apuntalat, un
centre apuntalat és un centre que tot i que hi ha els informes de
garantia què allà durant el curs passat s’hi va fer classe a mi
personalment i als nostres tècnics i a la nostra gens ens preocupa
i molt. Hem hagut de demanar, extraordinàriament, al
departament d’Economia si podien fer un esforç per una raó
importantíssima de reforç estructural que està aprovat, està
llançat i farem una actuació que tothom entén prioritària per
reforçar l’estructura de Can Misses. Una altra qüestió històrica.

I.9) Pregunta RGE núm. 3113/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a sentència del Tribunal Suprem en relació amb els
convenis de carreteres.
Passam a la novena pregunta RGE núm. 3113/11, relativa a
sentència del Tribunal Suprem en relació amb els convenis de
carreteres, que formula el diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. La Sentència del Tribunal Suprem de dia 8 de març de
2011 va declarar vigents els convenis de carreteres signats els
anys 1998 i 2004, convenis de carreteres que varen ser signats
entre el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears.
Significa això que podem reclamar ja, des d’aquí, des de la
nostra comunitat autònoma els 333 milions d’euros que ens
pertoquen per fer les carreteres i per fer l’obra pública, una obra
pública que ens mereixem, que és legal i que per tant, s’ha de
fer i s’ha de finançar per part del Govern de l’Estat. Aquesta
sentència demostra que tenien raó aquells, com nosaltres que
des del Partit Popular sempre hem fet i hem defensat la legalitat
vigent d’aquests convenis que han estat en tot moment ajustats
a dret i així ho ha dit la darrera instància del nostre estat de dret.
Per tant, és ben hora que aquests convenis siguin realitat i es
financiïn.
Vostès saben que el Govern del socialista Rodríguez
Zapatero va resoldre de manera unilateral aquests dos convenis
l’any 2005, mitjançant una ordre del Ministeri de Foment. Jo
crec que aquesta sentència posa a cadascú al seu lloc. Ha posat
a cadascú al seu lloc, primer de tot a José Luís Rodríguez
Zapatero, el president del Govern d’Espanya, però també al
Partit Socialista i als seus adlàters en aquestes illes, que han
estat els vertaderes instigadors d’aquest bloqueig sistemàtic
d’aquesta partida durant tots aquests anys.
L’altre dia en el Consell de Mallorca es va reclamar aquesta
quantitat i tanta sort que hi va haver un gest positiu per part
d’aquests partits polítics que almanco es varen abstenir. Supòs
que perquè vénen unes eleccions i s’ha de fer un poc
d’electoralisme. En qualsevol cas, la postura del Partit Popular
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ha estat sempre la mateixa, quan ha governat i quan ha estat a
l’oposició, la del seny, la de fer feina i la de vetllar per als
interessos generals dels ciutadans.
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I.10) Pregunta RGE núm. 3114/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a xifres de dèficit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula per part del Govern el Sr. Simó Gornés,
d’Administracions Públiques..
EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
primera valoració que fa el Govern és de respecte a la sentència,
com no pot ser d’altra manera, una sentència que, com vostè ha
dit ja, deixa en evidència que la presa de decisions unilaterals,
passant olímpicament dels convenis i dels acords firmats, no són
bones conselleres.
Per tant, hem de dir que els convenis són plenament vigents
i que s’han de complir. En aquest sentit el Govern de les Illes
Balears que en el seu moment va haver d’avançar aquests 333
milions d’euros per tal d’executar les obres, està en tot el dret
per reclamar que l’Estat, el Govern espanyol, torni aquests
doblers. Una sentència que tots vostès saben, es va deixar dins
un calaix, oblidada, com han reconegut fins i tot socis de l’antic
govern, que no tenien coneixement oficial d’aquesta sentència.
Per tant i per acabar, hem de dir que aquesta comissió mixta
és l’òrgan competent per resoldre i acordar el que afecti
aquestes obres, que ens proposam i hem demanat ja la
constitució d’aquesta comissió amb els nous nomenaments que
pertoquin, que, per cert, durant aquests quatre anys els membres
oficialment nomenats continuaven sent els membres de
l’anterior govern, la qual cosa és un senyal inequívoc del gran
interès que tenia l’anterior govern per tal de desembussar
aquesta qüestió.
Per tant, senyores i senyors diputats, nosaltres ens proposam
fer feina en aquest sentit, negociar amb l’actual govern, el que
quedi, i amb el futur aquests 333 milions d’euros que pertoquen
a la comunitat autònoma, i en aquest sentit farem tot l’esforç
possible, no seguint l’exemple d’anteriors governs que han
mostrat una deixadesa total i absoluta respecte d’aquest conveni
i d’aquesta sentència.

Desena pregunta RGE núm. 3114/11, relativa a xifres de
dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears que
formula la diputada Sra. Margalida Cabrer i González del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Vicepresident, encara no fa un any que l’anterior president i
l’anterior conseller d’Hisenda ens deien dins aquesta cambra
que no passava res per ser l’única comunitat autònoma de tot
Espanya sense presentar pressupost, que era normal; que també
era normal autoritzar nou endeutament mitjançant una ordre del
conseller i no mitjançant una llei, com marca la Constitució
Espanyola i l’Estatut d’Autonomia. La Sindicatura de Comptes
no ho va trobar tan normal. També ens donaven lliçons d’ordre
econòmic, d’eficàcia, de transparència, de reducció d’empreses
públiques, etc.
Tota aquesta normalitat i transparència va començar a
decaure quan el ministeri va rebutjar el Pla de sanejament
perquè érem una comunitat autònoma que triplicàvem el dèficit
permès; o també va començar a decaure quan un dia després de
les eleccions els proveïdors de serveis essencials de la nostra
comunitat autònoma comencen a amenaçar de deixar de prestar
els serveis essencials per manca de pagament: agències de
viatges, transportistes, farmàcies, escoles concertades, empreses
constructores, com surt avui. L’anterior govern va dir
públicament que deixava 700 milions d’euros disponibles, 150
concertats amb entitats bancàries. I res no ha estat així, ni tan
sols vol comparèixer l’anterior conseller en aquest parlament
per donar explicacions.
Vostè, Sr. Vicepresident, és el primer conseller d’Hisenda
que es troba una herència tan pèssima i tan delicada, però ens
consta que vostè està posant ordre. No va perdre ni un segon a
aprovar el plan de sanejament tan necessari per a les nostres
illes, a negociar un calendari de pagaments a proveïdors i a
entitats bancàries; a reduir alts càrrecs i tot allò que siguin
despeses prescindibles o la imminent reducció d’empreses
públiques.
Per això, davant la justificació del president anterior de dir
que “inflam els números”, quina opinió li mereixen aquestes
declaracions?

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies.

Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern, Economia i
Hisenda.
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EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (Josep Ignasi Aguiló i
Fuster):
Moltes gràcies, President, senyores i senyors diputats.
Aquestes declaracions em creen una certa intranquilAlitat i una
certa decepció perquè, de fet, tot el que vostè ha dit és així.
Venim d’una situació d’enrere de dèficits públics molt elevats,
dèficits que s’han acumulat any rere any, dèficits que són el
resultat d’una caiguda d’ingressos, és cert, però també d’un
manteniment o d’una pujada de despesa que fa difícil que es
pugui mantenir aquesta situació. És una situació realment
insostenible, és una situació que no pot continuar en el futur.
Per tant, jo crec que el primer que s’han de fer és reconèixer
la realitat. Les xifres són les que són, estan publicades, són
clares i creen un gran inconvenient a l’economia balear. Per
tant, el que s’ha de fer a partir d’ara és reconèixer la realitat,
saber on estam i a partir d’aquí mirar de redreçar tots els
comptes, mirar d’arreglar-los, perquè aquest és l’objectiu
número 1 a l’hora de posar en marxa l’economia, generar
ocupació, generar creixement, generar ilAlusió i generar
capacitat de sortir cap endavant.
En aquest sentit, com deia abans, em varen saber molt de
greu aquestes declaracions, perquè els comptes estan molt clars,
els comptes són els que són i la quantia és la que és, és una
quantia molt important i que necessita un canvi ràpid, un canvi
immediat. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies.
I.11) Pregunta RGE núm. 3115/11, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració de dèficit públic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Onzena pregunta RGE núm. 3115/11, relativa a valoració
del dèficit públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i que formula el diputat Sr. Francisco Mercadal i Alabern del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. MERCADAL I ALABERN:
Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Sr.
Vicepresident, tots sabem que la situació pel que fa a
l’economia de la nostra comunitat autònoma que es troba el nou
Govern de les Illes Balears és delicada i complicada.
Reconeixem al mateix temps que s’està fent un gran esforç per
contenir la despesa i un bon exemple d’això és la reducció de
conselleries, de direccions generals i d’alts càrrecs en el nou
govern.
A principis d’aquest mes de setembre, vàrem poder tenir una
nova prova que la situació és molt delicada, quan es varen
publicar les dades del dèficit de les comunitats autònomes. Així,
vàrem poder veure que Balears és la tercera comunitat
autònoma amb la dada de dèficit més alta d’Espanya, per

darrera de Castella-La Manxa i Extremadura, havent augmentat
el segon trimestre de l’any en més d’un punt.
En aquest context, ens agradaria conèixer quina és la
valoració del Govern de les Illes Balears que la comunitat
autònoma hagi tancat el primer semestre de l’any 2011 amb un
dèficit del 2,11%, superant així el límit de l’1,3% per a tot l’any,
fixat pel Consell de Política Fiscal i Financera.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern.
EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (Josep Ignasi Aguiló i
Fuster):
Moltes gràcies. La valoració que faig no pot ser cap altra
que hi ha dificultats extremes a l’hora de reconduir aquesta
situació, no pot ser cap altra. És a dir, hem de complir un
objectiu d’un 1,3%, quan partim d’una situació del 2,1%.
Francament és complicat i és el resultat de no prendre les
mesures en el moment oportú, de no aplicar reformes, de mirar
únicament de fer (...) de despesa, sense mirar que es puguin
aconseguir aquests objectius amb més eficàcia i eficiència.
Per tant, la valoració és que partim d’una situació molt
complicada, l’herència és difícil, l’herència és realment una
herència que posa en dificultats extremes la situació de
l’economia del Govern balear, però nosaltres tenim l’objectiu
d’aconseguir-ho, tenim l’objectiu de canviar les coses, de
canviar la situació. Pensam que la reducció del dèficit és el
primer que hem de fer. Ho pensam perquè ho pensam com a
Partit Popular, és a dir, més enllà que hi hagi crisi o no hi hagi
crisi. Nosaltres creim en els comptes equilibrats i, a més a més,
davant d’una situació com la que tenim, és absolutament
necessari per donar credibilitat al Govern, perquè el deute del
Govern sigui un deute creïble, acceptada i per aconseguir que hi
hagi una reactivació econòmica. Aquesta és la primera passa.
Per tant, la valoració no pot ser cap altra que la que he dit,
situació molt dolenta de partida, conseqüència d’una sèrie
d’elements que tenen a veure amb la baixada d’ingressos i
l’increment de despesa i no té resposta per part del Govern i en
aquest moment ens força a fer canvis d’una forma molt ràpida.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. MERCADAL I ALABERN:
Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.
Estam segurs que podrem aconseguir l’objectiu amb l’arribada
d’aquest nou govern en les polítiques de la contenció de la
despesa. És del tot significatiu que en un temps rècord
d’aprovés el Pla de sanejament, sobretot si tenim en compte que
el Sr. Manera en va presentar quatre i no n’hi varen aprovar cap.
És un bon indicador que som en el bon camí per controlar el
dèficit de la nostra comunitat autònoma. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
No vol intervenir.
I.12) Pregunta RGE núm. 3104/11, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milita, del Grup Parlamentari PSMIV-Entesa i Més per Menorca, relativa a atur del mes
d'agost.
Passam a la dotzena pregunta RGE núm. 3104/11, relativa
a atur en el mes d’agost, que formula el diputat Sr. Gabriel
Barceló i Milta del Grup Parlamentari PSM-Iniciativa VerdsEntesa i Més per Menorca. Té la paraula el Sr. Barceló.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sr. President. Sr. President, aquest mes d’agost va
acabar amb 71.365 desocupats, un increment d’un 0,54% sobre
el mes de juliol. Aquestes dades varen ser valorades amb molta
preocupació per part de sindicats i algunes patronals i la pròpia
Cambra de Comerç va reconèixer en el seu informe de setembre
que la bona temporada turística no ha suposat ni una millora en
l’ocupació, ni una millora en la inversió.

La veritat és que les decisions que vostès han pres fins ara,
el seu govern, han significat en qualsevol dels casos pèrdua de
llocs de feina i no han generat confiança entre els distints
sectors. S’ha renunciat a inversions que suposaven llocs de
feina, com és el tren. S’han començant a plantejar retallades en
educació, retallades en sectors culturals, tancament de mitjans
de comunicació públics. No es paga a proveïdors. Hi ha
retallades també a les empreses del sector social. En definitiva,
no hem vist iniciatives que creïn llocs de feina, llevat d’aquest
decret llei que aprovarem d’aquí un moment, que no és més que
una declaració d’intencions.
La veritat és que si aquestes dades del mes d’agost
s’haguessin donat amb un govern progressista, m’agradaria
haver escoltat què haguessin dit vostès, hagués estat gros! Vull
recordar les intervencions dels portaveus del Grup Parlamentari
Popular a principis d’any, retraient contínuament les dades
d’atur i les dades de destrucció d’empreses. El més greu de tot
és que ni tan sols una temporada turística extraordinària ha
servit per millorar aquestes dades d’ocupació i que, fins i tot,
se’ns indica per part de la Cambra de Comerç...
EL SR. PRESIDENT:

Com valora el Sr. President aquestes dades?

Moltes gràcies, Sr. Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

121

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. President del Govern.

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Barceló.
Evidentment la valoració no pot ser més que negativa perquè hi
ha 71.365 persones a Balears que volen fer feina i que no en
tenen la possibilitat. Les dades Em fan pensar amb un poc
d’optimisme, però no hem d’oblidar que aquesta pujada és
menor que la de l’any 2010 i que també, en comparació a l’any
2010, encara així, 1.642 persones més a l’atur l’any passat.
En qualsevol dels casos la valoració mai no pot ser positiva.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Barceló.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Sr. President, compartim idò la valoració, una valoració que
no és positiva. La veritat és que vostè en seu parlamentària va
dir que la seva màxima obsessió seria lluitar contra l’atur,
durant la campanya electoral va dir que pràcticament..., ens va
donar a entendre que seria arribar el seu govern i ja es crearia
ocupació i es crearia riquesa. Les dades, però, són tossudes, les
dades són diferents i el que ens diuen els sectors econòmics, el
que ens indica l’informe de la Cambra de Comerç a què he fet
referència abans, és que la situació va per llarg. La seva pròpia
directora general de Treball, quan va presentar aquestes dades
va dir que “d’aquí a final d’any probablement les dades encara
empitjorarien bastant”.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Barceló.
Miri, l’ocupació que fa falta en aquestes illes no la pot crear ni
l’ha de crear l’administració pública. La conseqüència de la
mala gestió que hem tengut en aquesta darrera legislatura el que
fa és precisament que manqui confiança, que manqui confiança
a la iniciativa privada i als empresaris, i tot això el que du és un
increment de l’atur.
Nosaltres tenim una altra visió, diferent a l’anterior gestió,
evidentment per això els ciutadans ens han donat la seva
confiança. I nosaltres confiam i creim en la seguretat jurídica,
una seguretat jurídica que és la que ha de fer un marc legal (...),
favorable, estable que farà que hi hagi nous inversors, nous
emprenedors i que s’activi la iniciativa privada. Miri, sense
confiança no hi ha crèdit, sense crèdit no hi ha inversió i no hi
ha feina. Nosaltres som aquí per fer tot el contrari, generar
confiança a la inversió privada i en aquest cas donam confiança
als nostres ciutadans. Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
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I.13) Pregunta RGE núm. 3116/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures econòmiques del Govern (I).
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la pregunta número 13 RGE núm. 3116/11,
relativa a mesures econòmiques del Govern que formula la
diputada Sra. Pilar Costa i Serra del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.

El que nosaltres volem és que els comptes públics tornin a
tenir credibilitat, tornin a ser respectades per tots, que es pugui
anar a demanar un crèdit i amb l’aval del sector públic el puguin
donar. Per això tots hem de fer esforços, i els sindicats també.
El fet sindical es pot fer amb menys nombre de persones, es pot
fer, es pot desenvolupar perfectament, i per tant no veim que hi
hagi cap inconvenient a l’hora de racionalitzar aquesta partida.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. COSTA I SERRA:
Té la paraula, Sra. Diputada.
Gràcies, Sr. President. Gràcies per partida doble, sobretot
per deixar-nos parlar a l’oposició 60 minuts després d’haver
començat aquest plenari, amb l’honrosa excepció dels
companys d’oposició del Grup del PSM-Iniciativa. Des del meu
grup volem denunciar, una vegada més, l’abús que suposa que
el Grup del PP, en connivència amb el Govern, utilitzi la meitat
del temps de control al Govern, precisament per fer autobombo.
(Aldarull a la sala)
Dit això, entram ja en el contingut d’aquesta pregunta. La
setmana passada el Govern a través d’una nota informativa que
va penjar a la pàgina web anunciava que suspenia l’acord
sindical signat l’any 2006, anunci que va fer de forma unilateral,
sense cap acord ni diàleg amb els sindicats. A més, utilitzaren
l’argument de la situació econòmica d’aquesta comunitat.
Creu el Govern que ofegant econòmicament els sindicats
millorarà la situació econòmica de la nostra comunitat?
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern.
EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (Josep Ignasi Aguiló i
Fuster):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Costa. De cap manera
no volem ofegar els sindicats, de cap manera. Vostè ho ha dit,
el 2006 hi havia un acord que de qualque manera es va
implantar de bell nou. Per tant, tornar a la situació del 2006
significa que la funció sindical pot continuar en perfectes
condicions.

LA SRA. COSTA I SERRA:
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Vicepresident. Bé, jo
crec que emparar-se, com van fer vostès, en un article de
l’EBEP, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, concretament
el 38, que diu que poden suspendre acords sindicals sempre que
estigui motivat per una causa greu d’interès públic derivada
d’una alteració substancial de les circumstàncies econòmiques,
dóna una idea que, això, no s’ho creuen ni vostès, que hagi estat
la situació econòmica el que hagi portat a alterar unilateralment
o a anulAlar aquest acord amb els sindicats.
Desgraciadament el govern del PP ha demostrat que no creu
ni vol el diàleg social, i a més han aplicat aquest article, des del
meu punt de vista i des del punt de vista del meu greu,
incorrectament, perquè aquest article fa referència a quan es
modifiquen les circumstàncies econòmiques, en aquest cas
negativament, a la baixa; però és que en aquests moments la
comunitat autònoma el darrer any, entre el juliol del 2010 i el
2011, ha augmentat els seus ingressos en 507 milions d’euros.
Jo li deman, Sr. Vicepresident, que ja que han augmentat en
aquest any els ingressos de la comunitat autònoma, deixin en
suspens..., o en suspens no, perquè no ho han aprovat encara per
Consell de Govern, però que reprenguin el diàleg amb els
treballadors públics, amb els sindicats, i no aprovin en Consell
de Govern aquesta proposta.
Ara encara hi som a temps, perquè si no rectifiquen jo crec
que en aquests primers cent dies s’haurà demostrat i s’haurà vist
la clara diferència política entre la dreta i l’esquerra. Vostès en
els tres primers mesos de govern han trencat tot diàleg social, el
diàleg amb els sindicats. Afortunadament amb l’anterior govern
progressista dins els primers cent dies es va iniciar el Pla de la
competitivitat signat entre empresaris, sindicats i
administracions, però, Sr. Vicepresident, li ho repetesc,
nosaltres estenem la mà per arribar a un acord, tendran el nostre
suport si reprenen el diàleg i sobretot si convoquen com a
mínim la mesa de negociació amb els sindicats.
Gràcies, Sr. President.
(Petit aldarull a la sala)
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EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Vicepresident.
EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I OCUPACIÓ (Josep Ignasi Aguiló i Fuster):
Gràcies, president; gràcies, Sra. Costa. Bé, la veritat és que
m’agradaria saber on és aquest increment d’ingressos. Jo record
que l’anterior conseller d’Economia va dir una i altra vegada -i
ho va dir en aquestes declaracions a què fèiem referència abansque un dels problemes que tenia la comunitat autònoma era la
caiguda d’ingressos, la caiguda, i això, en fi, són nombres que
estan a l’abast de tothom. Per tant...
Realment la situació és complicada, realment la situació és
difícil, i realment s’ha de triar, s’ha de triar si es gasta en una
cosa o si es gasta en una altra, i en un moment en què tens
moltes necessitats socials damunt la taula, moltes, el tema de
prioritzar és molt important, i hem de prioritzar, i hem de mirar
de fer tot allò que hem de fer amb menys recursos, amb més
esforços per part de tothom, i evidentment aquí tenim una
possibilitat. Diàleg social, en tendrem tot el que vulgui, tot el
que vulgui. Convocar meses, convocarem meses, però en
qualsevol cas necessitam fer-ho amb més eficiència, amb més
eficàcia, amb racionalitat per part de tots, i sabent que, la crisi,
l’hem de treure entre tots, entre vostès, entre els sindicats i entre
tots.
Moltes gràcies.
I.14) Pregunta RGE núm. 3117/11, de l'Hble. Diputat
Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures econòmiques del Govern (II).
EL SR. PRESIDENT:
Catorzena pregunta, RGE núm. 3117/11, relativa a mesures
econòmiques del Govern, que formula el diputat Sr. Damià
Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
el Sr. Diputat.
EL SR. BORRÀS I BARBER:
Perdó, president, crec que no és la pregunta que jo havia
presentat, de mesures econòmiques.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, sí.
EL SR. BORRÀS I BARBER:
No, era referent a transport aeri, no a mesures econòmiques,
la pregunta que jo he formulat.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, exactament, mesures econòmiques en aquest cas incidint
en el transport aeri. És correcte?
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EL SR. BORRÀS I BARBER:
Sí, gràcies, president. El Govern, especialment a través del
seu president, ha manifestat reiteradament el seu compromís de
fer feina des del consens i l’acord polític institucional i social
per tal de resoldre el greu problema de les connexions aèries de
Menorca, d’Eivissa i Formentera, que segons totes les
previsions aquest hivern encara empitjoraran.
Pensa complir el Govern els compromisos establerts amb la
Plataforma “El transport aeri ofega Menorca” i concretats en el
pacte d’acció, signats pel Partit Popular i la resta de forces
polítiques que van concórrer a les darreres eleccions
autonòmiques?
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula per part del Govern el Sr. Conseller de
Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, la respuesta es sí.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. BORRÀS I BARBER:
Moltes gràcies, Sr. President. Celebr que estiguem d’acord
en el fet que els acords s’han de complir. Fa una estona el
conseller de Presidència del Govern ja ho deia, que passar
olímpicament dels acords establerts és una mala consellera. Per
tant crec que és una bona decisió. Els ciutadans de Menorca, els
ciutadans d’Eivissa i de Formentera fa estona que..., i tots hem
passat per les responsabilitats de govern i tots els partits hem
estat incapaços de resoldre aquest problema, fa estona -deiaque els ciutadans estam esperant, estan esperant una solució al
problema greu del transport aeri.
Fins aquest moment, a part del compromís establert pel
president del Govern a través del fòrum Illa del Rei, on va
afirmar que havíem de fer feina a través dels consells o a través
de l’acord social i polític, poques propostes concretes hem vist
fins ara, només la reivindicació d’una declaració de servei
públic, única per a totes, per a totes les Illes Balears, que entenc
que és una manera de tractar de manera igual aquells que són
desiguals, i quan es tracta de manera igual aquells que són
desiguals és una via i una nova forma de desigualtat. Açò va ser
el compromís, a través, a més, de la celebració d’un fòrum
canari balear per tal d’avançar en aquest problema reivindicant
una declaració de servei públic similar a la canària amb la
península, quan Canàries no té cap declaració de servei públic
amb la península, i per tant evidentment malament podem
reivindicar una similitud en allò que no existeix.
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La Plataforma per al mes d’octubre ha convocat una nova
trobada de signants de l’acord que es va fer efectiu just abans de
les eleccions per part de tots els partits polítics de Menorca.
Afegir decepcions a les reivindicacions d’aquesta plataforma,
que té més de 20.000 persones que han signat la seva petició,
seria un mal camí per poder avançar. Els acords s’han de fer
entre tots, l’economia de Menorca necessita respostes però
exigeix actuacions. Qui té la responsabilitat de governar és qui
té la responsabilitat de prendre la iniciativa; per tant...

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):
Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, que vostè em pregunti
d’aquesta manera em confirma que vostè dóna per suposat que
s’ha de veure afectada alguna prestació sanitària per complir el
Pla de reequilibri financer, perquè vostè no em pregunta si les
prestacions es veuran afectades o no, vostè em pregunta quines
es veuran afectades, i jo li contesto que cap prestació sanitària
no es veurà afectada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
(Aplaudiments)
Moltes gràcies...
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. BORRÀS I BARBER:
Té la paraula el Sr. Diputat.
Gràcies, president.
EL SR. THOMÀS I MULET:
EL SR. PRESIDENT:
... Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, yo entiendo que mi sí
tan escueto le pueda haber fastidiado el rollo que tenía
preparado, pero es que mi respuesta ha de ser sí. A parte de que
me ha costado bastante entenderle, la respuesta es sí, se va a
cumplir el compromiso de la Plataforma. Punto y pelota.
Gracias.
(Alguns aplaudiments)
I.15) Pregunta RGE núm. 3118/11, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures econòmiques del Govern (III).
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la pregunta número 15, RGE núm. 3118/11,
relativa a mesures econòmiques del Govern, que formula el
diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. THOMÀS I MULET:
Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de Salut, ens pot dir
quines prestacions sanitàries es veuran afectades pel Pla
econòmic financer de reequilibri de la comunitat autònoma?
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.

Miri, Sra. Consellera, aquest pressupost que vostè fa menys
d’un any deia que era insuficient, ara ens trobam que vostè
mateixa diu que el vol retallar. El Govern del Sr. Bauzá ha
aprovat un pla de reequilibri que preveu un retall de 150 milions
d’euros a la Conselleria de Salut d’aquí a final d’any. Ho posa
el pla, no m’ho estic inventant jo, 150 milions d’aquí a final
d’any, i aquest és el seu compromís: capítol 2, 82 milions
d’euros menys; capítol 4, 42 milions menys; i així en podríem
anar parlant i parlant sense parlar de despeses, per exemple, de
personal o de reduccions en inversions.
És més, el mateix document que vostès han presentat a
Madrid diu: “Es evidente que es imposible realizar un ajuste
del gasto sin eliminar prestaciones básicas en el ámbito de la
sanidad, la educación y los servicios sociales”. Per això jo li
faig la pregunta. Digui’m vostè com a consellera de Salut d’on
pensa retallar aquests 150 milions. Serà que llevarà qualque
prestació, que la farà d’una altra manera o amb una altra
qualitat.
Ara ja sabem que vostè a dia d’avui té llits tancats, té plantes
tancades, que l’activitat quirúrgica està alentida, que té amagada
una llista d’espera des de fa 80 dies, etc., etc., etc. Però el que
avui ens interessa a tots és que ens digui quants d’interins se
n’aniran al carrer, quins horaris tendran els PAC, quins
medicaments deixaran de ser finançats, què és el que vostès
privatitzaran, i tot això no m’ho estic inventant jo, és que ho diu
el pla que vostès han aprovat a Madrid. Això és el que diu el
pla.
Per tant, tot això que jo acab de dir i moltes altres coses és
el que diu el pla. Per tant li ho torn demanar; Sra. Consellera, té
l’oportunitat davant el Parlament de dir quines prestacions
llevarà, com les modificarà i amb quina qualitat. Fa pocs dies
que li han dit que la seva previsió d’acabar l’any és de 1.400
milions a l’ib-salut...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat.
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EL SR. THOMÀS I MULET:
Ja gastaran més que nosaltres. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Bé, una cosa és que no li hagi contestat -potser- el que vostè
volia, però la Sra. Consellera ha contestat.

(Alguns aplaudiments)
(Més remor de veus i aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):
Gràcies, Sr. President. Miri, vostè ho ha dit, Sr. Diputat, les
coses es poden fer d’una altra manera, perquè ja li he contestat
que cap prestació del sistema sanitari públic balear no es veurà
afectada, tot el contrari del que vostès van fer l’anterior
legislatura, perquè vostès, per la via de la pròrroga
pressupostària i per la via de la congelació de partides, van dotar
per al 2011 el Servei Balear de Salut d’un 29% menys del
pressupost efectiu que era la despesa real de 2010.
Vostè hauria de saber que segons la teoria econòmica que
s’aplica habitualment als països democràtics els pressupostos
reflecteixen recursos i serveis, i que quan es redueixen els
pressupostos es redueixen els recursos i els serveis, i per tant les
prestacions. Senyor exconseller de Salut, vostè va reduir les
prestacions sanitàries a les Illes Balears un 29% durant l’any
2011, circumstància que aquest govern resoldrà a la Llei de
pressupostos de 2012. Però vostè, Sr. Thomàs, no es va
conformar a reduir les prestacions un 29%, vostè va continuar
contractant serveis sense pressupost. Vostè ha posat en perill
l’economia balear deixant un deute a proveïdors,
comptabilitzada a data de 31 d’agost, de més de 500 milions
d’euros. Vostè comprometia noves despeses sabent que no hi
podria fer front. Vostè, a pesar dels problemes a l’expedient, va
comprometre les obres de l’Hospital de Manacor sabent que a
la data del compromís devia vostè 398 milions d’euros a
proveïdors; a qui pensava deixar sense cobrar?, els constructors,
els farmacèutics, les agències de viatges o tots, com va fer?
Miri, Sr. Thomàs, vostè amb la seva gestió va gastar més del
que tenia i va deixar un deute de més de 500 milions d’euros, i
a més va deixar zero pressupost per acabar l’any. Abans de fer
segons quines preguntes analitzi la seva gestió; si no troba
respostes, llavors pregunti que li contestarem, però mentrestant
reflexioni, Sr. Thomàs.

I.16) Pregunta RGE núm. 3119/11, de l'Hble. Diputat
Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures econòmiques del Govern (IV).
Passam a la pregunta número 16, relativa a mesures
econòmiques del Govern, que formula el diputat Sr. Joan Boned
i Roig, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr.
Diputat.
EL SR. BONED I ROIG:
Gràcies, Sr. President. A veure si tenim sort i aconseguim
una resposta.
Sr. Vicepresident del Govern, l’actual president del Govern
el passat mes de març, sent diputat de l’oposició, va dir que en
una situació de crisi com l’actual és fonamental definir molt
clarament una línia pressupostària d’acord amb les dades
d’enguany, no amb les dades de l’any passat. L’avui també
diputat i en aquells moments portaveu del grup parlamentari, el
Sr. Pastor, també va dir que no dur un pressupost en aquest
parlament, en aquest cambra, era ilAlegal. Per això li preguntam,
Sr. Vicepresident, per què no ha presentat o no ha tramitat
encara un pressupost per al 2011, incomplint així diversos
compromisos adquirits?
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern.
EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I OCUPACIÓ (Josep Ignasi Aguiló i Fuster):
Moltes gràcies. Bé, també és una pregunta una mica
sorprenent. Els que no varen presentar pressupost varen ser
vostès.
(Remor de veus i petit aldarull a la sala)
Francament, si realment feia falta un pressupost vostès
tenien l’ocasió i tenien el temps i el timing adequat per fer-ho.

(Remor de veus i aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Sí, Sr. Thomàs, per què...?, per què em demana...? Sí, digui.
EL SR. THOMÀS I MULET:
Per una qüestió d’ordre. És que he fet una pregunta i no se
m’ha contestat.
(Remor de veus)

Quan nosaltres vàrem arribar al Govern ens vàrem trobar
amb una situació realment -ho he dit abans- molt complicada,
una situació en què era difícil passar el mes, en què no hi havia
crèdit ni per passar el mes de juny. Realment era així. Per tant
el que vàrem haver de fer era començar a mirar els comptes un
per un per veure allà on podíem estalviar, on podíem fer retalls
perquè aquests comptes guanyassin credibilitat. No hi havia un
pla de sanejament, pla de sanejament que era obligatori, que
s’havia de fer, que es va preceptuar, que necessitaven
l’autorització del ministeri per fer-lo.
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Bé, idò aquest va ser el motiu, el motiu va ser que s’ha
d’anar per passes, primer s’ha avançar un metre per després
avançar-ne dos, i necessitàvem tenir el pla de finançament com
a primera passa.

EL SR. BONED I ROIG:
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Fer un pressupost du temps i el pressupost ha de ser creïble,
ha de ser autèntic, s’ha de complir, i per això necessitam mirar
tot el que tenim, analitzar molt bé la situació i posar les bases de
cara al futur. Això du un temps, i per aquest motiu és per allò
que s’ha optat per aquest tipus de política i no una altra.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Diputat.

Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern.
EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I OCUPACIÓ (Josep Ignasi Aguiló i Fuster):
Moltes gràcies. Sr. Diputat, jo crec que aquesta intervenció
la veritat és de les intervencions que no necessitam en aquest
moment, francament. Necessitam intervencions serioses,
necessitam intervencions que posin les bases per a la
recuperació econòmica. Fet aquest tipus d’intervencions no
ajuda gaire, no ajuda gaire.

EL SR. BONED I ROIG:
(Aplaudiments)
Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, efectivament el
passat govern va ser el que va prorrogar el pressupost de 2010,
però vostès fins i tot a la campanya electoral reclamaven la
presentació i l’aprovació d’un pressupost per al 2011.
Sr. Vicepresident, el que també va ser portaveu del seu grup
parlamentari, el Sr. Fiol, va afirmar la passada legislatura que el
passat govern no tenia majoria per presentar un pressupost; en
això tenia raó. També va dir que no podia presentar uns
pressuposts realistes i que el que convenia a aquell govern era
la pròrroga del pressupost 2010, ja que la realitat era massa crua
com per plasmar-la damunt un pressupost i portar-la al
Parlament. Idò bé, Sr. Conseller, vostès ara tenen una majoria
més que suficient per complir allò que reclamaven i exigien al
passat govern, i és l’aprovació d’un pressupost, presentar-lo en
aquest parlament, però no ho fan. I per què no ho fan?, no ho
fan perquè no els interessa, perquè utilitzen el pressupost
prorrogat, que ja els va bé, perquè així poden seguir desplegant
la seva habitual demagògia, per seguir manipulant xifres i per
crear alarmisme i catastrofisme, que és el que han fet fins avui.
I tot això per amagar la seva ineptitud per complir tot allò que
varen prometre, per amagar quina serà la seva política
econòmica els propers exercicis. Així segueixen vostès
enganyant el ciutadà amb coses com el deute públic. Ho hem
pogut comprovar recentment amb les dades oficials del Banc
d’Espanya, molt diferents de les que vostès ofereixen, molt
diferents. Segueixen manipulant les factures pendents,
segueixen paralitzant projectes, i tot a compte i a càrrec de la
mateixa excusa.
Com he dit abans, Sr. Vicepresident, tenen majoria suficient;
tenen temps, també, que els ha sobrat si volien presentar un
pressupost, però no ho han fet...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Boned.

Vostè és l’amo de les seves paraules i vostè respondrà per
elles. La realitat és la que és: tenim un pressupost prorrogat. Ja
m’agradaria, a mi, tenir un pressupost, ja m’hagués agradat tenir
un pressupost, m’hagués agradat moltíssim trobar-me un
pressupost; m’hagués agradat moltíssim trobar-me un pla de
sanejament, m’hagués agradat moltíssim trobar més crèdits.
M’hagués agradat moltíssim tenir una altra situació en aquest
moment en el govern en general, però és la que és, el resultat
d’una acció de govern, una acció de govern que no és resultat de
dos mesos sinó de quatre anys.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
I.17) Pregunta RGE núm. 3120/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures econòmiques del
Govern (V).
EL SR. PRESIDENT:
Pregunta número 17, RGE núm. 3120/11, relativa a mesures
econòmiques del Govern, que formula la diputada Sr. Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula, Sra. Diputada.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Moltes gràcies, Sr. President. Avui veim en aquesta primera
sessió parlamentària precisament la forma de governar del Partit
Popular, i és de tapar la veu dels que en discrepen.
Però anem a allò que anam, anem a la situació econòmica
d’aquestes illes i a les dificultats que tenen els ciutadans
d’aquesta terra. Per tant la meva pregunta és: Sr. President del
Govern, aquest passat divendres el Govern de l’Estat va decidir
recuperar l’impost de patrimoni precisament per poder destinar
a les persones que més ho necessiten. Quina és la seva valoració
de la recuperació d’aquest impost i què pensa fer el seu govern?
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
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que els que més tenen contribueixin a aquesta crisi econòmica,
no només els més necessitats. Moltes gràcies.

Té la paraula el Sr. President del Govern.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Francina,
veig que la pregunta que em formula via oral no és la mateixa
que hi havia escrita, però no hi ha cap problema, no tenim cap
problema per contestar, veig que vostès no coincideixen ni en
la fórmula escrita ni en l’oral.
En qualsevol dels casos, el meu posicionament és totalment
contrari, de fet jo mai no hagués pres aquesta decisió. Em costa
dir-ho, però és una de les coses que crec que ha fet bé o que va
fer bé el Sr. Rodríguez Zapatero, llevant-lo l’any 2008, i li citaré
textualment el que va dir el Sr. Zapatero: “Se tiene que
reconocer o se reconoce que se tiene que retirar, por ser
injusto, inútil y obsoleto y porque grava esencialmente el
ahorro de las familias de rentas medias.”
Jo el que li demanaria és quina posició té vostè amb aquest
canvi de criteri del seu president, el Sr. Zapatero?
(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
Armengol, miri, aquesta mesura és una mesura absolutament
electoralista. El problema que té el PSOE és que encara pensa
que la gent del carrer pensa en una Espanya estereotipada, de
manera que la gent del Partit Popular són els grans empresaris
i els grans patrons i la gent del Partit Socialista són els obrers.
Canviï de discurs, les coses han canviat, no podem estar amb un
diàleg de pobres contra rics, la societat ha canviat, canviïn
d’estereotip.
Miri, nosaltres hem dit que no pujarem els imposts, ho hem
dit per activa i per passiva, nosaltres no hem pujat l’IRPF,
l’IVA, els imposts especials, no hem estat nosaltres, han estat
vostès. El nostre discurs, els agradi o no els agradi, és el mateix:
no pujarem els imposts.

EL SR. PRESIDENT:
Sra. Armengol, té la paraula.

I nosaltres el que hem de fer és estimular el consum,
estimular el consum, no llevar més consum. I si no hi ha
doblers, no hi haurà consum. Moltes gràcies.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
(Alguns aplaudiments)
Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment, no compararà el
2007 amb un moment de crisi econòmica com el que vivim ara
i, a més, Sr. Bauzá, no sé si s’ha assabentat que el que ha fet el
Govern de l’Estat és reformular aquest impost de patrimoni,
precisament deixar de gravar les classes mitjanes, que era el
problema que tenia aquell impost de patrimoni, que només es
gravaran les rendes més altes, que aquí signifiquen 6.000
contribuents d’aquesta comunitat autònoma, perquè l’important
és que els que més tenen aportin a aquesta crisi econòmica;
l’important és que aquesta crisi econòmica no la passin
purament només aquells que tenen més necessitats, sinó que
aquells que més riquesa tenen puguin aportar a aquesta crisi
econòmica.

I.18) Pregunta RGE núm. 3121/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures econòmiques del
Govern (VI).
EL SR. PRESIDENT:
La pregunta núm. 18, RGE núm. 3121/11, relativa a mesures
econòmiques del Govern, formulada per la diputada Sra.
Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Això és la teoria que apliquen a França i ahir mateix el
president Obama plantejava la mateixa línia política, vostè, Sr.
Bauzá, aquí a les Illes Balears, jo li recoman que s’ho
replantegi. Perquè és cert, com deia el Sr. Aguiló, que els
comptes públics s’han d’equilibrar i per equilibrar els comptes
públics no només hi ha la possibilitat de disminuir despesa, que
és el que vostès fan. La seva ideologia, la seva posició política
és disminuir despesa, per tant retalls a la sanitat pública, retalls
a l’educació pública, retalls a cultura, manca de pagament als
proveïdors. I jo li dic: hi ha una altra opció, faci contribuir als
que més tenen; doni, faci efectiu aquest impost de patrimoni,
cobri aquests gairebé 30 milions d’euros i s’estalviï tirar 400
interins d’educació al carrer, s’estalviï retalls a la sanitat
pública, s’estalviï no pagar el tercer sector i les persones que
ajuden les persones amb discapacitat. Per tant, Sr. Bauzá, faci

Moltes gràcies, Sr. President. A veure si tenc més sort i el
president del Govern contesta les meves preguntes, perquè la
meva pregunta era clara: vostè aplicarà l’impost de patrimoni a
les Illes Balears, sí o no? Cobrarem aquests 30 milions d’euros,
sí o no? I a què els destinarem? Aquesta és la pregunta que és
clara.
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EL SR. PRESIDENT:
Du 100 dies de govern, per tant no s’empari en el passat,
vostè ja du 100 dies de president del Govern, i jo li deman: la
situació és greu, necessitàvem impulsar l’economia, quina
mesura concreta ha pres durant aquests 100 dies per reactivar
l’economia de les Illes Balears?
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula per part del Govern, ... tant pot contestar el
president com pot contestar qualsevol membre del Govern.

Té la paraula la Sra. Armengol.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta anava dirigida al
Sr. President del Govern de les Illes Balears, ahir vaig qualificar
el govern de fluix, em vaig quedar molt curta, em vaig quedar
molt curta, la primera pregunta que li fan en aquest plenari no
la sap contestar o no la vol contestar, que és molt clara: quines
mesures ha pres el president del Govern en aquests primers 100
dies per reactivar l’economia? El president, incapaç de ni tan
sols explicar una resposta.

Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern.
EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I OCUPACIÓ (Josep Ignasi Aguiló i Fuster):
Bé, la pregunta entenc que és, tenc l’escrit aquí davant, diu
quines mesures hem pres durant aquests 100 dies per reactivar
l’economia, entenc que és aquesta.
(Remor de veus)
No, ho sé, vull dir, no és la que ha formulat vostè.
Què és el que hem fet durant aquests 100 dies: la veritat és
que molta feina, moltíssima feina, moltíssima feina que ha
quedat reflectida amb un canvi d’orientació política, amb un
canvi d’orientació de l’economia en termes generals. Nosaltres
no volem una economia intervenguda, no volem una economia
subsidiada, sinó que volem una economia que se suporti en els
empresaris, en els emprenedors, en el sector privat. Per tant,
durant aquests 100 dies el que hem fet primer ha estat un pla de
sanejament, és a dir, una fulla de ruta de per on ha de rodar el
sector públic durant els propers mesos i començar-lo a aplicar,
a aplicar des d’un principi, un principi que era un govern més
reduït, un govern més cohesionat i un govern amb una
vicepresidència econòmica per poder dur a terme totes aquestes
feines.
A partir d’aquí vendran més reformes i més canvis, canvis
suportats en el principi del que aprovarem d’aquí a una estoneta,
la Llei d’emprenedors, una llei que intenta també donar aquest
nou gir a la política econòmica, una política econòmica, com
deia abans, on el sector públic cedeix protagonisme al sector
privat; on la recuperació vendrà, com sempre ha passat a
Espanya, de la mà de les dues grans reformes: primera, una
reestructuració de l’administració per fer-la més eficaç, ja que
la pagam entre tots, ja que surt de les nostres butxaques, per fer
més amb menys, i una altra és donar més protagonisme, donar
més seguretat jurídica, donar més impuls, més llibertat a
l’actuació privada. Aquestes seran les grans línies i el que hem
començat a fer durant aquests dos mesos que duem d’activitat
de govern.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Bé, idò, jo els ho diré, jo els ho diré, posin-se tranquils,
primera cosa que han fet: no aprovar el pressupost 2011, cosa
que era una de les poques promeses electorals que va fer vostè,
Sr. Bauzá. Segona qüestió: declaracions alarmistes, dient que el
Govern no pot pagar nòmines, i davant això tancament dels
bancs per donar-los cap crèdit absolut.
Què significa això? No pagament als proveïdors, destrucció,
per tant, de llocs d’ocupació perquè moltes petites empreses que
no cobren tanquen i acomiaden treballadors, aquesta és la
realitat en la qual vostè ens ha ficat, Sr. Bauzá. Aprovar un pla
de sanejament que suposa renunciar a 315 milions d’euros
necessaris per a les Illes Balears, i m’agradaria que ho explicàs
el president del Govern. Tancar una televisió pública, assaltar
políticament la televisió autonòmica. Engegar 400 interins
d’educació, per tant són l’empresa que crea més atur d’aquesta
comunitat autònoma. Vostè va dir, Sr. Bauzá: “Si no baja el
paro será responsabilidad mía.” Idò que sàpiga que hi ha
73.000 persones que esperen alguna solució.
Ja és hora que prengui alguna iniciativa, com que vostè no
ha fet res aquests 100 dies, li deman que faci qualque cosa, que
es posin a fer feina i a solucionar els problemes dels ciutadans
i les ciutadanes de les Illes Balears.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Vicepresident, té 18 segons.
EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I OCUPACIÓ (Josep Ignasi Aguiló i Fuster):
Gràcies. Bé, aquí governa des de fa dos mesos el Partit
Popular i com he dit abans fa quatre anys que governen vostès,
la situació, la veritat, vull dir que si s’han de repartir
responsabilitats crec que és clar on són les responsabilitats, i
aquestes responsabilitats vénen justament de fer aquest discurs
i aquest discurs és el que hem de canviar, el que vostè fa, el
discurs que vostè fa ...
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.
(Alguns aplaudiments)
II. InterpelAlació RGE núm. 3068/11, presentada pel
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a política de transport aeri.
A continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la InterpelAlació RGE núm. 3068/11,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a política de transport aeri.
Té la paraula el Sr. Martí.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Avui celebram el primer plenari ordinari i també avui debatem
la primera interpelAlació que, de forma molt significativa, el
nostre grup ha volgut dedicar al transport aeri. Sí, aquest primer
debat hauria de ser significatiu que aquest és un dels primers
temes a la llista de prioritats, amb dedicació d’esforços i amb
voluntat política per trobar una solució satisfactòria i estable.
Perquè tant evident és que el transport, i el transport aeri
especialment, és una qüestió vital per a la nostra comunitat, feta
d’illes, com evident és que les institucions i les formacions
polítiques que les han representat no han resolt de forma
satisfactòria i definitivament la qüestió.
Efectivament, tots sabem que sense unes connexions, unes
freqüències i uns preus adequats que comuniquin entre si
aquesta xarxa d’illes, que són i alhora que comuniquin aquestes
amb les principals ciutats espanyoles, europees i mundials, si
açò no és així deia, tenim un futur ruïnós, que és com dir que no
tenim futur. Aquesta, sense cap mena de dubte, és una qüestió
d’Estat, sí, és una qüestió de primer ordre, però és també una
qüestió on l’Estat central hi ha de posar sentit d’Estat, voluntat
i recursos. Ni més ni menys voluntat, recursos i sentit d’Estat,
com deia, que han portat a destinar més de 50.000 milions
d’euros per construir 2.600 quilòmetres per a tren d’alta
velocitat; per connectar ciutats que ja estan comunicades per
carretera, autopista, tren o avió. Un cost que ens dóna una idea
de la proporció molt ilAlustrativa de la relació de l’esforç que fa
l’Estat a les Illes, l’aportació anual de l’Estat que fa possible el
descompte de resident del 50% suposa una aportació equivalent
al cost de 2,2 quilòmetres d’AVE.
Dic açò ja d’inici per deixar les coses clares, el tema del
transport aeri exigeix sentit d’Estat, però també obstinació i
també lleialtat al poble que representam. Si avui no tenim una
declaració de servei públic entre illes o entre les illes i la
península que ens asseguri un transport, aquest transport és una
qüestió d’interès general, vital per al desenvolupament
d’aquesta comunitat, és simplement i clarament perquè algú ha
tirat pilotes fora. Aquí ho tenim clar, crec, tenim un acord de la
Mesa de Mobilitat que marca un full de ruta compartit, crec.
Acab sempre amb aquest crec, perquè ningú no entendria el
sentit del debat i de les votacions si repassa amb atenció les
intervencions fetes en aquest Parlament i fetes també en el
Congrés i en el Senat. Però ho torn a dir, si avui no tenim una
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declaració de servei públic entre illes adequada, si no tenim ni
tan sols una declaració de servei públic amb la península, si no
tenim bones freqüències i no tenim preus assequibles i
equiparables als de recórrer el mateix trajecte entre dues ciutats
peninsulars és perquè Madrid, ahir el Partit Popular, avui el
Partit Socialista, sempre ens diuen que no, i perquè davant
Madrid molts han callat i perquè davant Madrid molts han
primat els interessos de partit més que no els d’aquesta
comunitat.
Però les Illes no poden esperar més, perquè ara més que mai
ens hi va el futur. Una bona connectivitat i accessibilitat aèria
significa moltes coses, significa facilitar i democratitzar la
mobilitat per motius de formació, de salut, d’empresa, de
turisme; significa dinamitzar la nostra societat i la nostra
economia, és una qüestió, com es diu a la meva illa, de dignitat,
de dignitat com a poble diria jo. És normal que si és així, el
Govern articuli la seva estructura interna donant la importància
que té el transport aeri i disposi d’un departament que hi treballi
dia i nit. El Govern anterior així ho va entendre i així ho va fer
amb la Direcció General de Transport Aeri i Marítim, i en
aquest sentit hi trobaran molta feina feta i molts bons resultats,
encara que també hi trobaran fracassos.
Les mil i una negociacions amb el Govern de l’Estat han
estat moltes vegades esgotadores i decebedores, però deixant de
banda açò que haurà de ser objecte de major debat en posteriors
plenaris, sí que vull centrar-me, em toca centrar-me en els
resultats, ara parlem de la realitat dels resultats i especialment
d’aquells resultats que dia rera dia veim amb preocupació com
van perdent la seva vigència. Tenim la realitat, la realitat però
és la que és, ens diuen, i la llegim anunciada dia rera dia en els
mitjans de comunicació, és una realitat esquizofrènica, per una
banda tenim el Govern i el Partit Popular que ens anuncia en ple
mes d’agost intervencions divines i explica com l’anunci
d’Iberia de recuperar les línies Palma-Madrid és ja una mostra
de la mà invisible del Partit Popular. Voldria saber la Sra.
Cabrer què va fer el Govern del Partit Popular per aconseguir
aquest canvi de titular en les línies? La veritat és que n’estic,
crec que n’estaríem tots molt interessats a saber què va fer.
Tenim també la realitat de l’estreta de mà entre el president
Bauzá i el nou senador del Parlament, el Sr. Antich, anunciant
la bona sintonia per defensar a Madrid les demandes històriques
en transport. És una llàstima que aquesta sintonia no existís
quan el senador Pere Sampol presentava propostes per millorar
el transport aeri amb la declaració de servei públic entre illes o
amb una declaració de servei públic amb la península o amb la
gestió aeroportuària.
Tenim també la realitat del president Bauzá que a diversos
fòrums, i en concret a Menorca a l’illa del Rei, anunciava
intencions i propostes que signaríem tots, perquè són les
mateixes propostes que va defensar el Govern anterior i la seva
direcció general en transport. Deixi, Sr. President, que
reprodueixi les seves paraules i que ho faci amb l’única llengua
pròpia d’aquest país, que comparteix oficialitat amb el castellà,
deia el president: “La normativa europea i estatal preveu la
declaració de servei públic, un servei que ha d’utilitzar-se en
aquelles línies que són deficitàries per al lliure mercat, però que
no obstant són necessàries, requisits que es donen a Menorca i
a Eivissa. I donat que la normativa ja ho recull, del que es tracta
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és de fer feina perquè açò sigui així.” A fer feina, idò, Sr.
President!
Tot açò pertany a una realitat, però hi ha una altra realitat, la
dels fets, que és més palpable i menys divina, aquesta realitat
diu que Air Nostrum elimina una de les freqüències EivissaMadrid; elimina els vols de primera i darrera hora entre
Menorca i Madrid, que eviten una possible pernoctació, i que va
costar tant d’esforç a la Conselleria de Mobilitat. Aquesta nova
realitat d’horaris entre Menorca i Madrid dificulta i encareix de
forma alarmant qualsevol gestió que s’hagi de fer, que hagi de
fer un ciutadà, un empresari o un malalt o un estudiant a la
capital de l’Estat; per fer un tràmit a qualsevol hora del matí un
menorquí es veu obligat a pernoctar a Madrid, com a mínim una
vegada, en molts casos fins i tot dues. Aquesta situació és
intolerable i demostra la poca capacitat de reacció de les nostres
institucions, del Consell Insular de Menorca i del Govern de les
Illes Balears, per evitar aquest greuge que perjudica
enormement l’activitat empresarial i social de l’illa.
La realitat dels fets és que Air Nostrum redueix freqüències
entre Menorca i Mallorca a partir de novembre, passant de deu
vols actuals als set o vuit depenent dels dies; també redueix els
retorns de Mallorca a Menorca fins a sis vols diaris. El mateix
passa a Eivissa, i l’única reacció que se’ls ocorre dir és que Air
Nostrum ja ho havia anunciat.
La realitat dels fets és que Air Europa redueix de tres vols a
un, entre Menorca i Barcelona, un que surt a les 10:45 i no té
vol de retorn el mateix dia amb la mateixa companyia, ja em
diran on hi veuen la gràcia.

I al Sr. President, al Sr. Bauzá i al Sr. Delgado, els hauria de
demanar: davant tot açò, què diuen vostès?, quina és la seva
opinió? Vostès diuen- i ho repeteixen i avui ho hem tornat
sentir- que les xifres són les que són, la realitat és la que és, idò,
les xifres exigeixen, creim nosaltres, una reacció immediata,
clara i dialogant. Estam només a l’inici de la legislatura i en
només tres mesos s’han generat...
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
...massa preguntes i incerteses.
Què ha fet la direcció general per evitar tot açò?, per evitar
la reducció de les freqüències d’Air Berlin, per evitar
l’increment de tarifes, per evitar la pèrdua de connexions vitals
per als menorquins, eivissencs i formenters? Què ha fet el
Govern fins ara per evitar, per millorar el transport aeri entre
illes i entre aquestes illes i les principals ciutats de l’Estat i entre
les principals ciutats europees? Què ha fet?
Crec que és el moment de massa preguntes, és el moment en
què demanam respostes i és el moment en què especialment
demanam reaccions, reaccions eficaces i reaccions justes.
Moltes gràcies.

La realitat dels fets és que Air Berlin redueix un 20%
l’oferta de vols que tenen origen i destí a l’aeroport de Palma,
redueix o elimina freqüències amb Faro, Lisboa, Oporto,
Basilea, Dresde, Múrcia, ...
La realitat dels fets és que el 6 de juny el Ministeri de
Foment aprovava una pujada de les tarifes dels vols interinsulars
que opera la companyia regional Air Nostrum, una altra mesura
que aïlla més la nostra ja mal comunicada societat illenca;
afegeix més rovells a les desproporcionades tarifes que hem de
pagar menorquins, eivissencs i formenterers. I en aquest punt,
li vull recordar que la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
havia aconseguit, des del gener del 2009, congelar la tarifa de
vols interinsulars, sense cap tipus d’increment durant aquests
darrers anys. La conselleria per Gabriel Vicens, a través de la
Direcció General de Transport Aeri i Marítim, s’havia oposat
sistemàticament a qualsevol pujada de les tarifes per ser una
mesura injusta i insolidària amb els habitants de les Illes Balears
que pateixen el problema de la insularitat. No obstant això, el
Ministeri de Foment immediatament després de les eleccions ha
autoritzat aquest increment solAlicitat per la companyia que
opera els trajectes interinsulars. Quina ha estat la reacció del
Govern? Quantes reunions han tingut la conselleria i la direcció
general responsables del transport aeri amb Air Nostrum i amb
Foment per tractar aquesta qüestió?

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern té la paraula el
conseller de Turisme i Transports, Sr. Delgado.
EL SR. CONSELLER DE TURISME I TRANSPORTS
(Carlos Delgado i Truyols):
Gracias, Sr. Diputado. Señoras y señores, agradecemos la
preocupación de PSM-Entesa por un tema que ciertamente es
estratégico, ciertamente es importante y cuyas consecuencias
pueden ser y están siendo realmente malas para nuestras islas.
Compartimos su preocupación y anunciamos nuestra
preocupación y nuestra ocupación en este tema.
En cualquier caso, paso en una primera parte de mi
intervención a relatarse algunas de las actuaciones que hemos
venido realizando porque como es lógico no hemos estado
parados, es un tema que este verano realmente nos ha dado
trabajo. Desde el 23 de junio que fue nombrado el director
general de Puertos y Aeropuertos ha tenido lugar una intensa
labor de reuniones y de estudios. El 25 de julio se reunió el Sr.
Presidente con las principales compañías aéreas, con sus
representantes, conmigo y con el director general, poniéndose
al día de los problemas que afectan al sector.
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El presidente también asistió al Foro Illa del Rei en Menorca
donde tuvo la ocasión de debatir y escuchar opiniones sobre las
circunstancias que se viven en esta isla en relación a la
conectividad aérea. Ahí mismo tuvo la ocasión de departir con
el representante de la plataforma en transporte aéreo (...) de
Menorca donde escuchó sus reivindicaciones. El director
general y el conseller se han reunido en múltiples ocasiones a lo
largo de estos meses de verano con diferentes y de manera
individualizada compañías aéreas que han mostrado su
preocupación por la situación del sector.
La semana pasada estuvimos como ponentes en una mesa
redonda organizada en el seno de una jornada de turismo, por la
Federación Hotelera de Mallorca, el director general fue
ponente en un tema de conectividad y los presidentes de
Baleares y de las Islas Canarias han manifestado la creación de
un foro común para defender temas comunes en materia de
conectividad frente a Madrid, cosa que es realmente bastante
sorprendente porque hasta ahora nunca se había llegado a esa
relación de frente común de ambos archipiélagos.
Es cierto lo que dice. Es cierto que se han cancelado vuelos
entre Menorca, Ibiza y Madrid. Es cierto que esto va a ser a
partir del mes de noviembre, pero también es cierto que esto les
fue comunicado, y ustedes lo sabían, nos lo ha dicho la
compañía y lo sabemos y lo saben ustedes y lo sabe todo el
mundo que todo esto les fue comunicado a ustedes en el mes de
marzo y se mantuvo pues como las cosas se mantienen a veces,
de manera artificial por cuestiones políticas hasta que entrara el
nuevo gobierno.
Es cierto también lo que dice usted, que Air Berlin ha
reducido el 20% de los vuelos, también es cierto que ese 20%
de los vuelos sólo en uno afecta lo que es la conectividad de los
residentes, que es la línea con Murcia, el resto son vuelos
turísticos, pero ya nos va mal que haya habido esta reducción,
pero tampoco hay que perder el norte de las cosas, la realidad de
las cosas y la globalidad de las cosas.
Si usted va a la página web de AENA, que le recomiendo
que lo haga, seguramente ya lo ha hecho, observará en la
globalidad de los resultados y veremos como a 31 de agosto de
este año tenemos un aumento de pasajeros que han pasado por
nuestros aeropuertos, que ha sido en un 8,1% en el aeropuerto
de Mallorca, un 11,4 en el aeropuerto de Ibiza y un 4,1 en el
aeropuerto de Menorca. También es cierto y lo habrán visto en
los medios de comunicación que nos encontramos con una línea
aérea, la jet2.com, que anuncia que para este invierno va a
aumentar el número de vuelos semanales y se va a pasar de 56
a 60 vuelos semanales.
También tenemos las low cost que han anunciado que
durante este verano han traído 4,5 millones de turistas, lo cual
supone un 11% de aumento con respecto a las low cost del año
pasado. Y una buena última buena noticia es que Iberia va a
resucitar estas líneas que tenía con Palma empleando sus
propios aviones.
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Estamos todos de acuerdo en que la OSP, en que la
obligación de servicio público debe ser mejorada, lo sabemos,
pero también debemos saber y hacer saber que esa OSP
establece normativamente y legalmente unos vuelos que son
entre Mallorca y Menorca y Mallorca y Ibiza que son 4 durante
el invierno y 5 durante el verano y la compañía que lo está
haciendo ahora, que es Air Nostrum, tiene establecidos 8 o 9
durante el verano y 10 o 11 durante el invierno, es decir que esa
obligación de servicio público se va cumpliendo en más del
doble de frecuencias. Que no nos gusta y que tenemos que
estudiar la reforma?, evidentemente, pero esto está ahí, esto está
ahí y desde hace bastante tiempo, pero no somos conformistas.
Somos conscientes que tenemos que trabajar el tema.
Estamos dispuestos a tenderle la mano, trabajarlo
conjuntamente, como creo que se ha hecho hasta este momento
en estos temas habida cuenta que nos encontramos con una
postura, creo que unánime en toda esta sala. Estamos dispuestos
a convocar la Mesa del transporte aéreo, estamos dispuestos a
convocar los comités de rutas y vamos a ir la primera semana de
octubre a esta nueva convocatoria que ha habido de la comisión
mixta convocada por el Ministerio de Fomento para escuchar al
Ministerio de Fomento, escuchar sus explicaciones, escuchar
sus datos que al fin y al cabo es quien los tiene que dar porque
no olvidemos que hablamos de una competencia nacional y
entonces actuar en consecuencia.
Pero dicho todo esto, le diré que tenemos unas líneas de
actuación, en lo que he dicho estoy seguro que estamos
totalmente de acuerdo usted y yo y todos los miembros de esta
cámara, pero lo que tenemos que hacer a partir de ahora es
trabajar. Tenemos un objetivo final y tenemos unos objetivos
intermedios, como objetivos intermedios indudables
evidentemente, como usted también lo tiene, es la declaración
de servicio público de los vuelos entre las islas y la península,
objetivo número 1, objetivo intermedio número 1; segundo
también, evidentemente, tenemos que estudiar las tarifas, qué
está ocurriendo con las tarifas?, tenemos que volver a las tarifas
máximas?, tenemos que dejar las tarifas de referencia?, esto es
otra cuestión que tiene que ser estudiada, como deben ser
estudiadas también las frecuencias y como deben ser estudiadas
también, por supuestos, los descuentos de residente, si debe ser
una cantidad o debe mantenerse en 50% con independencia de
la cantidad que se pague por el billete; si debe aplicarse
únicamente a turista o si debe aplicarse también a clases
superiores como puede ser primera o como puede ser business.
Todo eso lo vamos a estudiar, todo eso lo vamos a trabajar,
estamos dispuestos a trabajarlo con ustedes, sabemos
positivamente el acierto que ha supuesto la inclusión de la
Dirección General de Puertos y Aeropuertos en Turismo puesto
que va inevitablemente ligado y toda la política de promoción
que vamos a hacer en los próximos años, que estoy seguro que
dará sus frutos, permitirá lógicamente que aumente la
conectividad en nuestras islas gracias al factor turístico.
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Pero todo ello, como le he dicho, son objetivos intermedios
porque le digo -y ahí nos encontraremos y estoy seguro que
podremos ir de la mano- el objetivo, el gran objetivo final de
este gobierno es conseguir en el menor tiempo posible la
cogestión aeroportuaria en nuestros aeropuertos, en nuestras
islas.
Muchas gracias.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Gràcies, Sr. President. Efectivament començaré amb la
coincidència, el transport aeri -ho he dit abans- és un tema
d’estat que requereix diàleg, acords, molta feina i requereix
també lleialtat, aquí i a Madrid, i no ho dubti, ens trobarà aquí
i a Madrid a favor de tot allò que signifiqui millorar, que
signifiqui una millora per al transport aeri. Així i tot, crec que
el Sr. Conseller ha plantejat moltes qüestions, moltes qüestions
per estudiar, per estudiar, molt de temps per debatre, però
encara no ha exposat solucions.
Li voldria dir que m’alegre que avui es valori tan
positivament la necessitat que hi hagi una direcció general, que
ara es diu de Ports i Aeroports, d’aeroports és un nom un poc
sorprenent, però ja ens ho explicaran en el seu dia, inclosa en
aquest cas a la Conselleria de Turisme quan fa pocs mesos
vostès, el Partit Popular, no es cansaven de repetir que aquesta
era una direcció general que suposava un autèntic dispendi, que
no servia absolutament de res perquè no tenia competències. La
Sra. Cabrer es va cansar de repetir “de què serveix aquesta
direcció general?” i va proposar lògicament que fos eliminada
en una clara mesura d’austeritat.
Vostès, veig que han decidit mantenir-la i no només la
mantenen, sinó que fan en retall a aferrar quant a funcions i
objectius, basta mirar la pàgina web on s’exposen les funcions
d’aquesta nova direcció general, ens alegra, ens confirma que
anàvem bé.

Efectivament, hauríem de mirar si el nivell de cancelAlacions
és el nivell que s’ajusta a allò que marca la declaració de servei
públic i açò, la directora general de Transport Aeri i Marítim de
l’anterior govern, una direcció tan qüestionada, era una feina
que periòdicament feia, feia i posava sempre a exposició, a
coneixement de l’opinió pública i dels diputats de la seva tasca.
Dues puntualitzacions, ho deia perquè abans es parlava que
l’arribada del Govern del Partit Popular semblava que havia
resolt de manera quasi divina el tema del transport aeri i Iberia
tornava a Palma. No, no, Iberia no torna a Palma. Iberia se’n va
anar, va deixar la seva base a Palma en l’època en què
governaven vostès, el Sr. Matas. Iberia el que fa dia 16 d’abril
és deixar de gestionar de manera directa cinc freqüències
mitjançant un conveni amb Vueling i ara acaba aquest conveni
i els recupera, en gestiona una directament i quatre mitjançant
la seva filial Air Nostrum. No confonem als ciutadans. Iberia no
torna, Iberia recupera allò que tenia no fa massa temps i
gestiona com no feia no fa massa temps.
Crec que és prest per demanar que hagin resolt el tema del
transport aeri, seria absolutament injust i ilAlusori. Lògicament,
li agafo el més important, la voluntat de negociar i d’arribar a
acords, la voluntat d’entendre que el transport aeri entre illes i
la península i les ciutats d’Europa i d’arreu del món és un dels
temes fonamentals d’aquesta legislatura i ho és i ho ha de ser
per als que som aquí, però també per als partits que som aquí i
que tindran responsabilitats a Madrid.
Avui sortia publicat la indignació del conseller de Mobilitat
de Menorca davant la incomprensió de Madrid, bé idò, açò és la
dinàmica habitual, governi qui governi, el conseller de Mobilitat
sempre s’expressa amb indignació davant la incomprensió de
Madrid.
Bé, idò jo li deman que davant Madrid hi vagi aquest
parlament de manera conjunta, que és l’única força, l’única
manera de tenir força i de convèncer d’una vegada que el
transport no és un luxe, sinó una necessitat de primer ordre.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Sr. Conseller.

Per altra banda, però notam a faltar falta d’acció que
respongui a tots aquests retalls que he exposat anteriorment i
que sense cap dubte generen molta incertesa no només als
residents, sinó també al sector més emprenedor, al sector que
tantes vegades repetim que ha de ser un dels primers objectius,
aquests que volen muntar una empresa, aquests que volen
activar la nostra economia.
Per altra banda, crec que en aquest nivell en què ens trobam
en aquests dies, sí que era lògic que es produís una cosa que
l’anterior direcció general, es veu que ara sí necessària, feia de
manera periòdica que és informar de l’estat de la declaració de
servei públic per tal de conèixer efectivament si es compleixen
els mínims com vostè ha esmentat. Sabem el que diu la
declaració de servei públic, però el que hauríem de saber és si
es compleix i si es compleix té a veure amb les cancelAlacions.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I TRANSPORTS
(Carlos Delgado i Truyols):
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Martí, bueno, la verdad es que le
agradezco su predisposición a que hablemos y tratemos de
forma conjunta este tema de cara al futuro. Es cierto que muy
probablemente nosotros, o yo personalmente, con su partido
político en difíciles ocasiones o en raras ocasiones nos vamos a
poner de acuerdo en algo, pero he aquí la casualidad que el
primer tema que me llega de su parte ya me parece bastante
bien, con lo cual vamos a aprovecharlo porque estas cosas hay
que cogerlas cuando nos llegan porque muy probablemente no
nos vuelva a suceder.
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En cualquier caso, hay una serie de cuestiones que me
gustaría aclararle. No voy a entrar en que ustedes estuvieron
cuatro años, además con una vinculación directa con la directora
general que llevaba todo esto y decirle “yo llevo tres meses,
usted estuvo cuatro años, ustedes no hicieron nada, nosotros...”.
Es igual, todos sabemos el tiempo que llevamos y todos
sabemos de las inutilidades ajenas, pero realmente lo que sí le
quiero comentar es que respecto a la OSP en estas islas usted ha
dicho que alguien ha tirado pelotas fuera.
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III. Debat i votació sobre la validació o derogació del
Decret llei 5/2011, de 29 d'agost, de suport als emprenedors
i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears.
Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que és el debat i
votació sobre la validació o derogació del Decret Llei 5/2011,
de 29 d’agost, de suport als emprenedors i a la micro, petita i
mitjana empresa de les Illes Balears.
Per part del Govern té la paraula, el Sr. Vicepresident.

Para tirar pelotas fuera hay que jugar el partido y nosotros
no jugábamos ese partido. Aquí había seis jugadores que
jugaban el partido. Había seis jugadores y tiraron las pelotas
fueras. La Sra. Cabrer no estaba en ese partido, usted la ha
mencionado. El partido lo jugaban ustedes. Nosotros estábamos
de espectadores. Así que, por lo menos, no nos incluya en el
paquete de los que tiran las pelotas fuera porque nosotros no
jugábamos ese partido.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (Josep Ignasi Aguiló i
Fuster):
Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats, els
emprenedors i els empresaris han de ser la base on puguem
modificar la recuperació econòmica. El Govern balear té molt
clar que ha de donar suport i ajudar els emprenedors, els
empresaris i les empreses, especialment les micro empreses que
representen el 95% del teixit de la nostra comunitat.

En tema de la reducción de Air Nostrum, nos dice que no
hicimos nada, pero si ustedes lo sabían desde marzo, pero si nos
lo ha dicho la compañía y se mantuvo artificialmente hasta las
elecciones. Creo que para poder colaborar de aquí al futuro hay
que hacerlo con cierta lealtad y no engañar porque realmente lo
sabemos todos, que ustedes lo sabían, pero bueno, las elecciones
tienen estas cosas.

Per això, la Vicepresidència econòmica és també
directament responsable de la promoció empresarial i
l’ocupació, ja que ajudant els nostres emprenedors i empresaris
ajudam que es mantengui i creixin els llocs de feina.

La subida de las tarifas, de la tarifa de referencia de 84 a 86,
¿cuánto tiempo hace que ustedes lo sabían?, pues meses, el año
pasado, lo sabían y se mantuvo de manera artificial hasta las
elecciones, ¿que nos van a contar a nosotros!, ¡qué nos van a
contar!, si las compañías se están quedando descansadas
hablándonos de los que... la capacidad de gestión del Gobierno
anterior.

Com els deia tenim molt clar que hem d’ajudar
l’emprenedor i l’empresari, que la nostra primera norma com a
govern ha estat aquest decret llei d’ajuda a l’emprenedor, la
micro empresa i la mitjana i petita empresa, un pas que ha de
continuar durant tota la legislatura. No és suficient com a una
acció puntual, però pensam que un govern que sigui pròxim als
valors de l’esperit emprenedor és necessari en aquest moment.

Luego, no me consta para nada que la Sra. Cabrer dijera que
la Dirección General de Aeropuertos no sirviera para nada. No
me consta para nada. Seguramente lo que debió decir es que la
directora general no servía para nada, pero eso no es lo mismo,
eso no es lo mismo.

Així, aquesta llei marca una estratègia, un camí, una primera
pedra del que ha de ser tota una legislatura. Aquesta norma ha
estat realitzada intensament per un equip de vint-i-cinc
persones, funcionaris i contractats laborals, els nostres millors
experts de la comunitat autònoma i, al mateix temps, han
compartit tota la feina amb associacions i institucions, agents
socials i econòmics, és a dir, és una norma fruit del consens, del
treball en equip i també el seu posterior desenvolupament.

En cualquier caso, una directora general -y termino- que no
ha sido capaz, en cuatro años, de reunir el comité asesor en
materia de cogestión aeroportuaria demuestra con creces el
interés que ella, su partido y su gobierno tenían por conseguir la
cogestión aeroporturia.
Muchas gracias.

Vull donar les gràcies a l’equip de funcionaris, experts i
contractats laborals, experts també, que han creat aquest decret
llei i animar-los a continuar amb la mateixa empenta, energia en
la realització d’un pla d’acció a curt, mig i llarg termini, em
consta que treballen en allò.

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

Vull donar les gràcies també a totes les associacions i
institucions que han colAlaborat en la realització i ens han ajudat
a què el text sigui fidel reflex d’allò que necessiten les empreses
i els emprenedors. Entre tots hem aconseguit donar aquesta
primera passa. Estam en el bon camí, hem de seguir així durant
més temps.
Aquesta norma té per objecte definir un marc per a la
realització de l’activitat emprenedora i empresarial, per dur a
primera línia de la política l’“emprenentatge”. En definitiva, per
posar quatre pilars en terminis empresarials que ens indiquen
que hem d’adoptar les administracions públiques, com els
serveis centrals dels emprenedors i de les empreses. Hem
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aportar formació, talent i capital humà. Hem d’ajudar a través
de la simplificació administrativa. Hem de coordinar millor les
nostres polítiques de serveis. I hem de millorar el marc de
finançament.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Igual que els esportistes, els emprenedors i els empresaris
han de formar-se des de la infància, per a això des de la primària
fins a la universitat ha de ser sempre present a les classes el
foment de l’esperit emprenedor i empresarial. Igualment, els
nostres empresaris han de formar-se contínuament per
actualitzar els seus coneixements i millorar la gestió de les seves
empreses. La nostra societat necessita emprenedors i empresaris
ètics i socialment responsables.
L’administració pública no pot ser una trava, ha de ser un
avantatge competitiu per als nostres emprenedors i empresaris.
Hem de reduir el cost administratiu en hores i en euros que du
crear, mantenir i fins i tot tancar una empresa. L’administració
pública ha de donar exemple i avançar decididament en l’ús de
les tecnologies TIC, quelcom que els ajudarà al manteniment i
potenciació del sector TIC a les Illes Balears. S’han de reduir
terminis administratius per a la posada en marxa de les
inversions empresarials, d’anys hem de passar a mesos, de
mesos a setmanes i de setmanes a dies. No podem ser la causa
del bloqueig d’inversions a la nostra terra.
Hem de reduir i refondre les normatives. Hem de garantir la
seguretat jurídica. Només a través de la coordinació de la pròpia
administració pública i entre administració pública i agents no
governamentals aconseguirem fer-nos eficaços i eficients en les
polítiques de suport als emprenedors i empresaris. Han de
desaparèixer les duplicacions. Ens hem d’especialitzar, hem de
dur de la mà els empresaris i els emprenedors. Hem de disposar
d’indicadors i analitzar l’eficiència i el rendiment dels euros
invertits en polítiques de suport. Des del primer dia estam fent
feina per millorar el finançament als emprenedors i empresaris.
Idò des del primer dia hem treballat en el Pla de sanejament de
la CAIB, que ha d’alliberar recursos cap el sector privat. I hem
adoptat mesures que ens ajudin a pagar factures i donar per tant,
liquidesa a tot el món empresarial.
Hem de continuar ajudant al finançament d’emprenedors i
empresaris, per això creim que la subvenció directa a fons
perdut no és el vehicle apropiat, ja que romp les regles de la
competència. Davant la restricció de crèdit, és crucial millorar
el marc de finançament, facilitant l’accés al finançament
tradicional a través de la potenciació de la Societat de Garantia
Recíproca (ISBA). Creant línies de finançament que ajudin a la
reestructuració d’empreses amb problemes, però que poden ser
viables, ajudar a crear societats de capital risc, iniciativa
liderada en el seu dia per Mariano Sacristán i demanada pel
sector TIC des de fa molts d’anys.
Davant la restricció de crèdit, també hem d’ajudar a crear un
nou concepte capital llavor, que financiï la posada en marxa de
nous projectes. Fomentar la participació d’inversors privats,
bussiness angels, en els projectes d’emprenedors i empresaris
i atreure inversors estrangers que vulguin contribuir a la creació
i al manteniment d’empreses a les Illes Balears. Com els deia,
tenim clar que hem d’ajudar els emprenedors, la micro, petita i
mitjana empresa. Aquesta norma és un primer pas, una manera
d’encetar un nou camí que ha de contribuir a retornar a la senda
del creixement econòmic.

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Intervencions dels grups en
torn a favor, per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Diputat.
EL SR. MERCADAL I ALABERN:
Moltes gràcies, president. És avui un dia històric en el
Parlament de les Illes Balears. En un context de crisi com el que
vivim, el Govern ens proposa la convalidació del Decret Llei de
suport als emprenedors, a la micro, a la petita i a la mitjana
empresa. La mateixa paraula emprenedor du associada una sèrie
de connotacions dignes de ser ressaltades avui. Emprenedor és
el promotor d’un determinat projecte que identifica una
oportunitat i organitza els recursos per posar-la en marxa.
Emprenedor és aquella persona amb suficient autoconeixement,
motivada, informada per desenvolupar les seves idees de forma
proactiva i innovadora, amb competències, amb habilitats per
fer feina en xarxa i produir amb la seva acció impactes positius.
És, en resum, aquella persona que passa de les idees a l’acció,
dels somnis a la realitat.
A les Illes Balears l’economia es basa en l’acció dels
autònoms, els empresaris i les PIME. Així veim per exemple
que les microempreses representen quasi el 95% del teixit
productiu. Resulta per tant evident que és aquí allà on es genera
la major part de llocs de feina de la nostra comunitat autònoma.
És just, doncs, que es reconegui la figura de l’emprenedor, com
aquella que posa al servei dels altres els seus coneixement, és
capaç d’assumir un risc econòmic per tal d’aportar innovació a
la societat on el du a terme. I és que les economies més
pròsperes són aquelles que tenen un nombre d’emprenedors més
elevat. Ens complau al mateix temps que totes les associacions
empresarials de les Illes Balears, sectorials i no sectorials, totes
sense excepció hagin donat suport al Decret d’emprenedors. És
del tot un bon indicador que s’ajusta a les seves necessitats i que
el Govern va pel bon camí.
Per al Grup Parlamentari Popular suposa una enorme
satisfacció veure que el primer decret llei d’aquesta legislatura
que es du en període ordinari és un decret que té com a
principals objectius: primer, promoure l’activitat generadora de
llocs de feina i, per tant, de riquesa. Segon, a l’àmbit educatiu
introduir a tots els nivells conceptes relacionats amb
l’emprenedor i el seu reconeixement social. Tercer, la creació
d’instruments a favor de la simplificació administrativa. I quart,
regular actuacions que permetran als emprenedors i empresaris
de les Illes Balears accedir al finançament tradicional i a noves
fórmules de finançament.
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I és que al contrari del que va succeir a l’anterior legislatura,
on el nombre d’empreses noves va baixar de forma molt
important i moltes de les que ja hi havia varen desaparèixer,
aquesta nova legislatura comença potenciant la creació
d’empreses, afavorint un marc on es desenvolupin nous
projectes, un marc on hi pugui haver més innovació, el foment
de l’esperit emprenedor, en definitiva, centrat en el més
important en aquests moments, la creació d’un context on es
puguin desenvolupar les empreses i generar així nous llocs de
feina.
El Decret llei d’emprenedors planteja l’essència del
liberalisme i al mateix temps marca dues fites importants. En
primer lloc, deixa de banda les polítiques de subvencions i tota
la cultura de la subvenció pública, que molt poc té a veure amb
l’esperit emprenedor. I d’una altra banda, el que és més
important, redueix l’intervencionisme de l’administració,
excepte en allò que és essencial. És en el moment inicial, al
començament del projecte, quan l’emprenedor ha de menester
accés al crèdit per posar en funcionament la seva tasca. En
aquest sentit, el decret que avui ens presenta el Govern s’adapta
a les necessitats i preveu facilitar l’accés al crèdit tradicional,
dotant de fons les provisions de les societats de garantia
recíproca, crear una societat de capital llavor i una societat de
capital risc, i és que resulta que les Illes Balears és l’única
comunitat autònoma, juntament amb Ceuta i Melilla, que no té
societats de capital llavor i capital risc per donar suport als seus
emprenedors.
Establir un marc normatiu fiscal i econòmic que afavoreixi
la inversió privada i el flux de noves fórmules de crèdit, com la
dels anomenats bussiness angels o àngels del negoci, en el
moment inicial de l’activitat, en la consolidació, o en la fase de
fer internacional el projecte. Atreure la inversió estrangera que
a l’anterior legislatura també va caure de forma molt
significativa, fent que les Illes Balears siguin un indret atractiu
per fer-hi negocis. I també, crear un marc normatiu i fiscal
dissenyat específicament per als emprenedors.
L’altre aspecte que cal destacar, com he comentat abans, és
el de la simplificació administrativa. Un dels majors problemes
a què s’enfronta tot aquell que desitja posar en marxa una
iniciativa, és el maremàgnum de burocràcia que ha de sofrir
abans de començar. Aquest decret llei dóna resposta a la major
queixa dels emprenedors i del món empresarial que es troba a
la contínua lluita amb les administracions públiques, en aspectes
burocràtics que no aporten cap valor al funcionament de la seva
empresa, però sí desanimen molts d’emprenedors i, el que és
encara pitjor, suposen un cost molt important per a una empresa
que no encara no és operativa. Potenciar la finestreta única, la
creació d’un grup d’impuls per a la simplificació i la reducció
de càrregues administratives, la reducció de les declaracions al
mínim necessari. Automatitzar la recollida d’aquestes dades
mitjançant declaracions electròniques, facilitar l’accés a la
informació de tràmits administratius, evitar regulacions que
imposin costos burocràtics innecessaris són, entre d’altres,
algunes de les mesures previstes.
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Però tota aquesta tasca no acaba aquí, va més enllà. Es fixen
les bases perquè es reconegui el prestigi de l’emprenedor i es
fomenti, introduint a tots els cicles formatius continguts sobre
la formació i la motivació per a la creació d’empreses.
A nivell universitari es preveu a més, la promoció de mòduls
pràctics i teòrics relacionats amb la creació d’empreses,
fomentant valors i habilitats vinculats al lideratge, a la cultura
de l’esforç, a l’autoocupació, en contraposició a la cultura del
conformisme. D’altra banda és important també apostar per la
captació de talent i evitar al mateix temps la fuga de talent que
s’ha produït aquests darrers anys per mor de la crisi.
Tots sabem que la situació que es troba el nou govern de les
Illes Balears és molt delicada, l’atur juvenil arriba a xifres
històriques, estant a l’actualitat segons l’EPA del segon
trimestre al 40,38%, i això no ens ho podem permetre. Els
nostres joves no pensen a crear un projecte, tan sols un 8%
pensa a establir el seu propi negoci. Mentre economies molt més
desenvolupades, com pot ser per exemple la nord-americana, en
acabar el període formatiu aquesta xifra arriba al 70%. I això és
així perquè l’emprenedor és un personatge valorat i de prestigi.
Com bé relatava Marc Vidal al seu llibre Contra la cultura del
subsidio, aquest acomodament es deu a motius culturals, a
l’acomodament social, a la por al fracàs ja que vivim a una
espècie de sofà social, que ens convida a no moure’ns massa per
aconseguir coses, perquè moltes vegades arriben totes soles.
Això és perillós, ja que adorm la societat i l’allunya dels reptes,
deia Vidal.
D’altra banda, es promou la creació de programes
d’acompanyament i formació específica per potenciar també la
capacitació tècnica, així com la responsabilitat social
empresarial. Ens complau veure com la Vicepresidència
Econòmica de Promoció Empresarial i Ocupació farà un pla
d’accions per donar suport als destinataris del decret llei de
forma periòdica, fent una tasca de supervisió que fins ara no es
feia.
La creació de vivers d’empreses mitjançant la posada en
disposició d’edificis públics, el suport a la creació
d’infraestructures tècniques i industrials, al desenvolupament de
forma ordenada de sòl industrial són altres de les qüestions
també previstes. I és que no s’està fent més d’allò que ja han fet
altres economies de les principals potències mundials o el que
a la nostra Comunitat Europea ja va fer l’any 2008.
Senyores i senyors diputats, els emprenedors, les empreses
el que volen és que els deixem fer feina, que se simplifiquin al
màxim les relacions amb l’administració, per tal de què puguin
dedicar el seu temps a millorar els seus productes i serveis, les
seves relacions comercials, gestionar els seus recursos humans
i tècnics, poder atendre millor els seus clients, millorar el seu
finançament, i demanden a l’administració tan sols que creï un
marc que afavoreixi la seva activitat, que no hagin de perdre
més temps en allò que no és pròpiament el seu negoci, esbrinant
què diuen el gran volum de papers, models, burocràcia o normes
que feim els polítics. El colAlectiu empresarial el que demanda
dels poders públics és que es creï un marc de seguretat jurídica
on poder desenvolupar els seus projectes.
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Avui sens dubte és un dia important per al teixit empresarial
balear, els autònoms, les PIME i les microempreses, per a les
del present i per a les del futur, perquè avui el Parlament
reconeixerà aquelles persones que posen tota la seva ilAlusió per
treure endavant el seu projecte, que quan comencen ho són tot,
són l’empresari, són el secretari, són al mateix temps el
comercial, són l’ànima del projecte, i després, i a mesura que la
llavor inicial dóna els fruits, es poden permetre contractar una
altra persona que ajuda l’emprenedor a dur a terme el projecte
i després una altra i així fins arribar a la dimensió òptima que
s’adapti al volum del seu negoci.
El Grup Parlamentari Popular donarà suport a totes les
iniciatives que ens duguin al camí de la recuperació. Per tant,
aquest decret llei que avui proposa la Vicepresidència tindrà el
nostre suport, perquè està en absoluta consonància amb la tasca
de la Vicepresidència, està en consonància amb l’economia, està
en consonància amb la promoció empresarial i està en absoluta
consonància amb l’ocupació.
No voldria acabar aquesta intervenció sense felicitar l’equip
de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
Ocupació per sintonitzar també amb l’avanç que suposen les
noves tecnologies, posant a l’abast un canal a Youtube per
realitzar consultes del decret llei, al mateix temps que un
compte a Twitter del director general de Comerç i Empresa per
poder-hi fer consultes, el que suposa un avanç en l’open
governament i una interacció transparent i propera als ciutadans,
al mateix temps que una actualització de les tecnologies 2.0 al
dia a dia del nou Govern de les Illes Balears.
Tenim bons exemples al llarg de la història, les Illes Balears
han estat sempre terra d’emprenedors i d’empresaris de
referència. Resulta evident que ningú no té solucions màgiques
perquè en un parell de mesos l’economia millori, però el que és
cert és que si volem sortir d’aquesta situació hem d’afavorir un
marc d’actuació perquè les empreses generin riquesa. Si volem
sortir d’aquesta situació, hem de cuidar els que generen llocs de
feina i aquests llocs de feina no els ha de crear l’administració,
que ja tan sols pot mantenir el que té. Si volem sortir d’aquesta
situació, ho hem de fer tots plegats, defensant les empreses
balears, defensant els autònoms balears, defensant els
emprenedors de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Mercadal.
Intervenció dels grups parlamentaris en torn en contra. Per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Bel
Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Socialista entén que la difícil situació econòmica que patim és
motiu suficient per habilitar l’actuació legislativa del Govern i
ampliar aquest procediment legislatiu urgent i extraordinari. Per
tant, res a objectar pel que fa a la urgència i la necessitat, ni a la
matèria objecte d’aquest decret llei.
Una cosa ben distinta del procediment és el text, el
contingut, les mesures que proposa i que avui veim en el ple
d’aquest parlament per a la seva validació. Ho dic perquè un
cop hem llegit el text, veim que no té dotació econòmica, no hi
hem trobat cap mesura nova, no té cap proposta que es pugui
dur a terme de forma immediata i que realment serveixi per
aconseguir allò que avui fa falta a aquells emprenedors i
empresaris, que és accés al finançament, que sigui més fàcil
administrativament posar en marxa una empresa i mesures de
suport a les que ja existeixen; aspectes tots tres clau a l’hora
d’afrontar la difícil situació per la que passen també empresaris
i emprenedors.
I el que veim en aquest decret llei és que res de tot això
passa, de fet no passa res perquè és una declaració d’intencions
d’escassa efectivitat que recull preceptes que ja trobam a altres
lleis sense dotació econòmica i que remet al desplegament
reglamentari de tot allò que interessa en el termini d’un any.
Molt de temps si és tan necessari i urgent. No conté res de nou,
per no tenir no té ni el que era el compromís d’introduir en el
decret llei el dret de les microempreses a cobrar els deutes
contrets amb l’administració en el termini màxim de 25 dies.
Compromís, vull recordar, expressat pel mateix president a les
patronals de PIME i dels autònoms de Balears aquest passat mes
de juliol. Després de les expectatives aixecades pel Govern, el
que produeix, en lloc d’ocupació, és inseguretat, desconfiança
i decepció.
Però no acaben aquí els incompliments ja que també hi
havia d’haver en aquest decret llei compensacions per a les
taxes municipals, possibilitat d’avançar el pagament de l’atur a
aquelles persones que posassin en marxa un negoci, ajudes per
fer front als pagaments de la Seguretat Social, mesures que no
apareixen en el text i que serien, pot ser, un suport efectiu per
als emprenedors i empresaris. De veres pensa que amb decret
llei es dóna suport als emprenedors, a les micro, a les petites i
a les mitjanes empreses? De veres pensa que avui mateix, que
ja està en vigor, ho tenen més fàcil els emprenedors per posar en
marxa aquestes idees que ja tenen, per començar aquesta acció,
per obrir una empresa o bé per consolidar aquelles que ja tenen
i que han sabut sobreviure aquests temps difícils?
Nosaltres veim que no, malauradament no és més fàcil avui,
els emprenedors, els empresaris han comprovat que no serveix
per a allò que diu que vol servir, que és promoure l’activitat
generadora de riquesa i ocupació a través dels emprenedors, les
micro, petita i mitjana empresa a l’article 1 mateix. Un
emprenedor, un cop té una idea i vol passar a l’acció, necessita
els permisos, majorment de caràcter municipal, i recursos
econòmics per dur-la a terme. Podem fer molta filosofia, podem
moltes reunions d’experts, però al final el que interessa és això.
I amb aquest decret llei cap d’aquestes dues coses millora: la
tramitació de permisos i llicències davant l’administració és
avui més ràpida? Té més fàcil aconseguir avals? Té
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compensacions que l’ajudin per fer front als pagaments inicials
i a les taxes municipals del principi i crèdits per aixecar
l’empresa? No, res d’avui això té. I un empresari que ja té
aquella empresa en marxa, té cap tipus d’incentiu, d’avantatge,
de compensació per seguir endavant? Tampoc no ho té.
Aquest decret llei és fruit de la precipitació, de les presses
per motius electoralistes, per què si no és així a què ve tanta
frisó per aprovar-lo si tanmateix no concreta cap mesura i per
tant no és operatiu. Per què no fer una tramitació com a projecte
de llei? Deim que no és operatiu perquè no resol els problemes
dels empresaris i emprenedors ni dóna seguretat als inversors,
i això és així perquè no té memòria econòmica, que és el mateix
que dir clarament que no hi ha cap recurs econòmic per dur a
terme totes aquelles actuacions que requereixen despesa i que
venen en aquest decret llei; perquè no proposa cap mesura,
perquè no proposa cap actuació que sigui executiva de forma
immediata i es vegin els efectes, que és el que s’espera d’un
decret llei.
No tenir memòria econòmica implica que les possibles línies
de subvencions, destinades als serveis de suport a emprenedors
i a empreses per fomentar-ne la competència i millorar-ne
l’eficiència de l’article 8, així com dotar de fons les societats de
garantia recíproca tant per facilitar l’accés al crèdit tradicional
per reforçar les línies d’avals, com per a la creació de noves
línies per finançar la liquiditat i la inversió de l’article 10 i 11
quedin en res; tot això, sense dotació econòmica, no serveix per
a res; perquè sense recursos econòmics aquests instruments no
són operatius i no produeixen efectes.
El decret llei té tot un capítol dedicat al finançament de les
empreses i enumera una llista d’actuacions que el Govern ha de
desenvolupar per impulsar el finançament de projectes
empresarials, i també en té un altre, d’apartat, de finançament
públic, per a la creació i consolidació de PIME. Sense cap
dotació econòmica, de què serveix tota aquesta literatura? De
res, als empresaris i als emprenedors no els serveix de res.
I el que veim és que el Govern, sense idees sobre com crear
ocupació i donar suport a les empreses, ha copiat el projecte de
llei basc i l’ha descafeïnat i ens ha quedat això, una declaració
d’intencions, pura teoria avui d’impossible aplicació. No conté
cap mesura nova, tot el que proposa està contingut a directives
europees, a normativa estatal o a la pròpia directiva d’aquesta
comunitat, res de nou aporta. I la proposta nova, la del
pagament a les microempreses als 25 dies no hi és.
Avui mateix el Govern podria dotar els instruments que ja
té operatius sense crear-ne cap més, cosa que suposaria una
millora importantíssima per a l’accés a crèdits i avals, principal
problema avui. Tot el que fa referència a l’agilitació
administració i a la coordinació són accions que no necessiten
d’un decret llei per dur-les a terme, ja es podrien fer abans i és
evident que s’han de fer i en això tot el nostre suport. No conté
preceptes d’aplicació immediata, avui per avui no s’ha notat cap
efecte, però quan en tendrà? Quina confiança dóna aquest decret
llei a la iniciativa privada?
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A molts articles del decret llei s’anomenen tot un seguit de
coses per fer, però sense concretar ni com ni quan. Si parla de
continguts curriculars, el que diu és que la conselleria ha
d’impulsar, s’introdueixi, ha de promoure la inclusió de mòduls
pràctics i teòrics, impulsar, promoure ..., quan? A quin curs? Si
parla de l’impuls a projectes empresarials mitjançant establir un
sistema normatiu, fiscal i econòmic que afavoreixi la inversió
privada, o quan parla de preveure la creació d’un fons de
contingències per compensar les pèrdues produïdes pels
desastres naturals, tot pot ser interessant per als inversors, per
als empresaris, per als emprenedors, però la pregunta és: quin
sistema fiscal, en què consisteix, quan es farà, quines són les
bases d’aquest sistema normatiu i d’aquest sistema econòmic?
Per facilitar l’accés al crèdit tradicional, per crear noves
línies d’aval, per finançar la liquiditat i la inversió es dotarà el
Fons de Garantia Recíproca? Quan els emprenedors i
empresaris podran disposar d’aquests recursos? Aquestes són
les respostes que volen sentir els emprenedors i els empresaris
i aquest decret llei no dóna les solucions que avui demanen
empresaris i emprenedors, per això crea inseguretat i crea
desconfiança i decepció, perquè el Govern no ha complert les
seves promeses.
Pensam que la situació difícil requereix de mesures
operatives, pràctiques, d’acció immediata. Les mesures, si no
són realment operatives, només són paraules; al nostre parer, per
enfortir el teixit productiu de les Illes Balears, fan falta mesures
consensuades entre tots els actors, emprenedors, treballadors,
empresaris, agents socials, grups polítics amb representació
parlamentària. I pensam que aquestes mesures han d’incidir i
concretar-se sobre avantatges fiscals, compensacions per les
despeses administratives necessàries per arrancar un negoci,
agilitar al màxim l’obtenció de permisos i llicències
administratius necessaris per a la instalAlació de les empreses,
dotar de fons la Societat de Garantia Recíproca, potenciar la
internacionalització de les nostres empreses, menció que no hem
vist a tot el decret i pensam que també és molt important;
mesures totes elles que podrien donar suport als emprenedors i
als empresaris.
Compartim les línies generals del decret llei, el
reconeixement a l’esperit emprenedors, la simplificació
administrativa, els nous sistemes de finançament per als
emprenedors, però falta concreció. Ens hauria agradat votar que
sí a aquesta convalidació, perquè pensam que el suport als
emprenedors, a les micro, a les petites i mitjanes empreses és
necessari, però vista la manca de contingut del text ens
abstendrem.
Pensam que s’hauria de tramitar com a projecte de llei, de
forma que una qüestió tan cabdal per a la nostra economia
tengui debat i participació, tots dos essencials per fer
aportacions que pensam podrien ser d’interès, i per fer entre tots
un millor text. Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Oliver. Pel Grup Parlamentari PSM, té
la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Vicepresident, la veritat és que ens trobam davant un text, un
decret llei, ben singular, perquè era una mesura, una proposta
que havia creat expectativa però que, desgraciadament, ha
esdevingut una nova decepció, una nova decepció i un nou
incompliment de paraula del president del Govern, de l’actual.
El president va prometre una llei que ajudaria a generar riquesa
i a crear llocs de feina i que obligaria l’administració a pagar els
proveïdors en 25 dies, però això d’obligar el Govern a pagar ja
no apareix, ni a l’exposició de motius. I l’altra part de la
promesa, la d’ajudar a la generació de riquesa i a crear ocupació
es deixa per a un futur, perquè el text aprovat pel Consell de
Govern és una simple declaració d’intencions, una simple
constatació que és necessari fer cosa, hi estam d’acord en això,
però la veritat és que és trist, però m’ha de deixar que li digui,
aquest text em recorda aquell acudit d’un senyor que va al
metge perquè es troba molt malament, i el metge se’l mira i li
diu: ui!, s’ho ha de fer mirar. Idò, aquest decret llei és això: ui,
ens ho hem de fer mirar perquè tenim problemes amb
l’economia. Per això és decebedor, la gent espera molt més d’un
decret llei, sobretot aquelles persones que, com ens recorda el
Sr. Bauzá, dia sí i dia també, li han atorgat la confiança de
formar govern; especialment aquestes persones que es varen
creure el seu discurs són les que esperen propostes concretes, i
que no n’hem trobada cap en aquest decret llei.
D’altra banda, tampoc no és massa coherent defensar
aquesta llei o aquest decret llei, que pensam que és necessària
i que seria necessària que fos molt més concreta per ser efectiva,
pensam que no és coherent per part dels membres del Govern de
defensar-la i alhora continuar amb el missatge catastrofista que
ha fet fins ara el Sr. Bauzá i els consellers dia sí, dia també.
El vicepresident, en el torn que l’oposició ha tengut per fer-li
preguntes, ha com a renyat un diputat de l’oposició, perquè deia,
amb aquest discurs no anam bé en economia. Efectivament, Sr.
Vicepresident, amb aquest discurs del Govern l’economia
d’aquestes illes no pot anar bé mai, no hi pot anar, perquè els
emprenedors, és ver que necessiten un impuls, però un impuls
decidit del Govern. I nosaltres tenim seriosos dubtes, perquè
fins ara tenim un govern que no només no ha impulsat res, sinó
que s’ha dedicat a generar alarma social, plorant i gemegant que
no tenen per fer. I el Govern, a part de criticar el passat, que
supòs que això ho seguiran fent, també ha de tenir propostes de
futur i ha de generar confiança i ha de donar una miqueta
d’alegria a la societat, sobretot en els moments difícils.

Els emprenedors i la societat en general, ara, amb més
urgència que mai, necessiten dues coses: doblers i confiança. I
el president avui també ens ha dit: “Sense confiança no hi ha
crèdit, no n’hi ha de crèdit”, i no n’heu generada gens de
confiança, perquè fins i tot anau a Madrid a explicar el
malament que vos ho han deixat, i darrera només deis: nosaltres
som molt bons, però no deis amb què sou molt bons, quines són
les mesures concretes perquè la gent cregui que sou molt bons;
fins ara tot això no ho hem vist, i ens agradaria veure-ho, ens
agradaria, perquè aquest sentiment de ganes de sortir de la crisi
el tenim tots, i fins i tot gent com jo es pot pensar que vostès és
vera que tenien qualque cosa concreta, però no les tenen.
I miri, dins aquest decret hi ha moltíssimes mancances; un
sector clau, pel que fa a la micro empresa, és el tercer sector; el
sector de l’economia social, que es troba en una situació
dramàtica, tant pels impagaments com per aquest clima
d’incertesa que ha anat creant el Govern, aquesta manca de
perspectives de futur, això ha generat aquest clima de
desconfiança dins aquestes empreses.
No es pot defensar, crear noves empreses, crear nous
emprenedors mentre es juga amb els milers de llocs de feina
directes i indirectes que genera l’economia social de les Illes
Balears. I el decret llei no en diu res de l’economia social, ni
l’esmenta, com tampoc no esmenta quasi el 20% de la població
activa d’aquestes illes, que són els treballadors autònoms,
tampoc.
I nosaltres, sincerament, esperàvem més, molt més d’aquesta
norma, ho esperàvem. És ver que és una norma que vol ser una
còpia d’una altra, de la del País Basc, i jo no els ho critic que
duguin una còpia, sempre val més una bona còpia que un mal
original, però és que vostès ens han duit una mala còpia, una
molt mala còpia, que ni serveix la urgència amb la qual l’han
aprovada, ni hi ha mesures concretes que ens resolguin cap
problema. I a més a més, i això ho sentirà a dir moltes vegades,
ja li han dit abans, sense una memòria econòmica que ho avali.
Amb aquest contingut no és que ja no fos necessari un decret
llei, és que no és necessària ni una llei. Miri, capítol 1, els actors
claus, li he dit abans, hi ha sectors claus als quals s’hauria de
dirigir, que són emprenedors i no estan representats en el decret
llei.
Capítol 2, talent humà, talent i capital humà, perfecte, hem
d’incidir sempre des del món de l’educació; l’educació no
arreglarà tots els problemes, però sí que ha de fer de transmissor
de continguts i de valors, però hi ha desaparegut, precisament,
l’únic tros que hi desapareix comparant amb el País Basc, és
aquella que parla de la formació professional, quan precisament
de la formació professional és d’allà on surt el major nombre de
treballadors autònoms, les microempreses; jo no sé si és que ho
han fet aposta o que és un recorta y pega d’aquests, i no ho van
pensar a aferrar i no ens ha sortit, però és estrany, es estrany que
hi surti la Universitat i ens botem la formació professional.
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Els capítols 3 i 4, aquests de la simplificació administrativa
i finançament d’empreses, que és on realment haurien
d’aparèixer les propostes del Govern, els instruments, les
accions per promoure l’activitat econòmica i crear llocs de
feina, són els més decebedors de tots.
Oblida o desconeix, que seria pitjor, però m’imagín que no,
la tasca que va fer l’anterior govern amb empreses per
simplificar. Si hem de partir de zero ja no avançam, ja reculam,
tornar començar de nou és recular. Deixa la concreció de tot per
a una regulació posterior, ha d’elaborar quadriennalment un pla
d’accions, per donar suport als destinataris, per tant ja diu que
el suport haurà de ser amb un altre pla, això s’haurà de fer. I
hagués estat bé, tal vegada, que, acompanyant aquest decret llei,
si hagués vengut paralAlelament el pla quadriennal, llavors diries
bé, sí, el decret llei és general però ja sabem cap on va i el
debatem tot a la vegada. Però no, el pla vendrà a una fase
posterior, i el Govern té un any per presentar-lo, des que va
sortir en el BOIB. Per tant, si dia 30 d’agost del 2012 encara no
està presentat, no incomplirà la seva pròpia urgència, perquè és
així.
Per tant, tot queda molt en aquests articles ..., constatar que
cal fer coses; cal simplificar, cal potenciar, cal crear, cal
utilitzar, quan ho llegia pensava amb tants cals no és rar que hi
hagi gent que pensi que els han emblanquinat. Fins i tot arriben
al punt que cal crear un comitè tècnic integrat per membres del
Govern, un comitè tècnic integrat per membres, per polítics,
membres el Govern; és ver que vostès han acumulat coses, però
no sé fins al punt que els membres del Govern siguin un comitè
tècnic, m’imagín que deu ser un error, que devien voler fer un
comitè tècnic i un altre de membres del Govern, o un comitè
format per membres del Govern, però no, per ventura sí que és
un error.
I parlant d’errors, del que sí estam convençuts que és un
error és el fet de no acompanyar la memòria econòmica per
saber quin ha de ser l’esforç pressupostari que ha de fer el
Govern durant els quatre anys o durant més, si el vol fer més
llarg, però hi hauria d’haver una memòria econòmica. És cert
que l’article 8.2 deixa bastant clar, i a més, ja ho havia dit el
vicepresident econòmic, que no hi ha doblers per a subvencions,
que no n’hi haurà, diu: “Vicepresidència Econòmica ha de
coordinar les possibles línies de subvencions”, per tant, si aquí
diu possibles, i amb el discurs que ens han fet fins ara, vol dir
zero, ens imaginam. I també és cert que si només és per eliminar
subvencions, no necessitaríem una memòria econòmica.
Però hi ha altres coses que diu que s’haurien de fer, s’hauria
de dotar un fons de garantia recíproca, s’hauria de crear una
societat de capital llavor, s’hauria de crear una societat de
capital risc, s’hauria de preveure un fons de contingència per
compensar pèrdues en cas de catàstrofes. Tot això, tot això
s’hauria d’haver quantificat per veure si el Govern hi pot entrar
o què hi pot fer ara tot d’una, què hi pot fer l’any que ve i què
hi pot fer més endavant. A això li diuen fer una memòria
econòmica, però no ha estat així. A no ser, a no ser -i això
encara ens preocuparia més- que la voluntat del Govern quan
diu que les aportacions per a totes aquestes societats de capital
-diu que les aportacions poden ser públiques, privades o
públicoprivades-, a no ser que en realitat quan diu, una, dues o
una tercera vulgui dir que seran exclusivament privades i llavors
el Govern no necessita memòria econòmica perquè no hi ha de
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posar res. Però aleshores crec que ens trobaríem davant no
d’una norma que no serveix per a res sinó d’un dels més grans
enganys als ciutadans, sobretot als que els han votat. Per tant,
nosaltres esperem, esperem, que sí que hi hagi voluntat de
participar-hi, per part del Govern, en aquest impuls als
emprenedors, a les petites i a les micro i mitjanes empreses.
Entendran que amb tot el que hem exposat se’ns faci difícil
donar suport a aquest decret llei, però també pensam que hem
d’enviar un missatge positiu a la societat i tenim la voluntat i
l’esperança -perquè nosaltres no la perdem mai, a l’esperançad’entre tots els grups polítics, entre els agents socials, entre els
professionals, poder millorar aquest document, poder, fins i tot,
fer propostes en el pla d’actuació perquè sigui una eina útil i
efectiva. Si ens donen la garantia que s’accepta tramitar-ho com
a projecte de llei i que, per tant, el desenvolupament
reglamentari també es podrà discutir, no només amb els grups
polítics sinó que amb l’entorn socioeconòmic d’aquestes illes,
nosaltres ens podrem repensar donar-hi suport, però si només ho
volen tramitar com un decret llei, qui tot sol s’ho menja tot sol
s’ofega.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Mascaró. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Mercadal.
EL SR. MERCADAL I ALABERN:
Moltes gràcies, president. Diuen vostès que el decret llei és
ample, que és poc concret, que no aporta novetats, que no diu
res, i és que on vostès veuen un defecte nosaltres veim una
virtut. El decret llei crea un marc que permet adaptar-lo a les
necessitats de cada moment, que permet a l’administració
pública ser tan flexible com els empresaris i els emprenedors.
Amb relació a la dotació econòmica clar que ens agradaria que
el projecte estigués més ben dotat per poder donar suport a la
iniciativa privada, evidentment que sí, però, clar, resulta que el
Govern es troba en una situació crítica, amb uns comptes que
estan menys que a zero.
El Govern hagués volgut confirmar, per exemple, el
pagament a 25 dies, però amb la situació que vostès han deixat
no és possible i el més important, no es vol enganyar ningú.
Però clar, vostès ho arreglen tot amb doblers, tot, i així estam.
Hi ha moltes qüestions previstes en el decret que no suposen cap
cost econòmic, per exemple, el de la simplificació
administrativa, no s’ha de menester cap dotació econòmica sinó
més bé el contrari, redueix el cost. Amb la simplificació
administrativa s’aconseguirà ser més eficients, alliberar recursos
econòmics i de personal que es podran dedicar a una altra cosa,
però clar, vostès són els dels brotes verdes, brotes verdes que
tal volta era l’inici d’una planta carnívora que se’ls ha menjat.
I així estam. I vostès la varen sembrar.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)
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Els emprenedors aprecien més la simplificació
administrativa que el mateix finançament perquè els bons
projectes troben finançament, no en tengui cap dubte. Es tracta
que sigui avantatjós crear negocies a les Illes Balears, que
siguem un punt de referència per fer negocis i per això reduir el
temps de posada en funcionament d’una empresa és molt
important. I és que hem de canviar el xip. No es deixa d’ajudar
sinó que es canvia de vehicle. Ara s’haurà de retre comptes del
finançament rebut, no com abans que es donaven subvencions
com a regals i ja ens veurem. S’ha acabat el temps de rebre
doblers sense demanar justificació, passar comptes amb els
destinataris dels doblers públics, és el que es fa ara. El que es fa
és passar de la subvenció a línies d’ajuda, d’avals de garantia
recíproca, Sra. Mascaró, si no ho ha llegit.
D’una altra banda és important ressaltar que vostès, el
Govern format per tots aquests partits polítics, varen firmar un
pacte per la competitivitat, sí el varen firmar, sí, sí, amb UGT,
amb Comissions Obreres i amb al CAEB. Però aquest govern
s’ha posat d’acord amb més de cinquanta associacions
empresarials, més de cinquanta associacions empresarials.
Totes, sense cap excepció, han donat suport al decret llei.
Pensam que avui no és un dia per jugar a conillons amb un
vot en contra o amb una abstenció, és l’hora d’una altra forma
de fer política, de voluntat política per voler sortir plegats de la
crisi. Per això, els convid que donin suport al decret llei, que
proposin les seves esmenes a l’hora de tramitar-lo com a
projecte de llei, ja que els puc avançar que hi estam d’acord. Si
vostès volen votar en contra o amb una abstenció al decret, a un
decret com aquest, tal volta seria convenient que deixessin
premut el botó de no abstenció durant els quatre anys.
En definitiva, el Grup Parlamentari Popular votarà a favor
d’escurçar el camí per sortir de la crisi de la mà dels autònoms,
dels empresaris i dels emprenedors. Vostès facin el que trobin.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Mercadal. En torn de contrarèplica té la
paraula la Sra. Oliver.
LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo crec
que podem parlar aquí moltes hores de teoria econòmica,
d’economia de tot tipus, però al final la realitat s’imposa, ens
agradi o no ens agradi, en paraules del nostre president que jo
crec que, en aquest cas, també hi vénen molt bé.

Tots els grups polítics han manifestat i clarament la
necessitat d’adoptar mesures, no s’ha qüestionat la fórmula del
decret llei i també hem estat sensibles que la difícil situació no
fa fàcil aquesta adopció de mesures. Per això, nosaltres pensam
que aprofitant tots aquells instruments que ja té el Govern
podrien ser una bona manera per començar a donar un respir,
per començar a donar missatges positius als emprenedors i als
empresaris i no continuar, sobretot, amb discursos catastròfics
i explicant les nostres malalties als altres.
L’amplitud del decret llei, que és una llei, serà una llei, ja ho
és, la base d’una llei és crear unes normes, és concretar uns
espais, un espai molt ample per molta llei que sigui realment fa
que no sigui efectiva, que és la nostra preocupació. Nosaltres el
que deim és que el contingut, en principi, no ens pareix
malament perquè s’han de prendre moltes mesures, estam a
favor de la inversió privada, del tema de les subvencions s’han
de veure quines, tot això està molt bé, però és la manca de
concreció perquè les lleis són precisament per crear normes
perquè si no, no fa falta una llei.
Simplificacions administratives, hi ha moltes coses..., és
veritat que la llei no necessita una dotació econòmica, n’és un
bon exemple la simplificació administrativa i també jo crec que
n’és un bon exemple la inclusió dins el decret curricular de tots
aquests continguts que van en la línia de donar una mica més de
coneixement als estudiants. Tot això que no requereix d’una
mesura econòmica notam que queda d’una forma molt ampla,
poc concreta, poc específica i podria estar més específica. Jo ho
he dit a la meva primera intervenció, quan ho veurem dins els
decrets curriculars?, és una cosa que no té despesa econòmica
i es podria veure ja. Tota aquesta part de coordinació, de
simplificació administrativa, totalment d’acord.
Li donam una altra vegada la mà i jo crec que està bé que
l’hagi recollida, en aquest sentit li ho agraesc. Nosaltres
continuarem amb la nostra abstenció, és una abstenció que jo
crec que en aquest cas serveix o vol servir per no posar
dificultats, per donar el suport que puguem des de l’oposició a
aquest projecte de llei amb la idea, amb la ilAlusió sobretot, de
poder millorar el text, de posar-hi entre tots precisament, entre
tots els grups polítics i encara més gent, empresaris,
emprenedors, agents socials, perquè sigui realment un bon text
perquè no tengui cap dubte que el Grup Socialista té com a una
greu preocupació, i per això hi vol fer feina, enfortir el nostre
teixit empresarial perquè també pensam que és una de les
mesures, que serà una de les sortides importants a aquesta
situació econòmica que patim tots.
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Oliver. Pel Grup Parlamentari PSM té
la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sr. President. Jo tenc per mi que no ens hem
acabat d’entendre o no ens hem escoltat o no ens hem acabat
d’entendre o ja tenia preparada la rèplica, però en cap moment
li he dit ni sí ni no. Jo li he dit, si feim una proposició de llei
nosaltres farem l’esforç de votar-ho, però si és un decret llei que
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vostès decideixen pel seu compte que no volen aportacions de
ningú més s’ho menjaran tots sols. Això li he dit, i qui tot sol
s’ho menja tot sol s’ofega. Li he dit això.
Vostè diu que allà nosaltres veim un defecte on vostès veuen
una virtut, bé, el món es veu de moltes maneres i és veritat, el
tassó a vegades és mig ple o mig buit segons qui se’l mira, i a
vegades, fins i tot, una mateixa persona el matí ho du millor i el
veu mig ple i l’horabaixa que no l’han tocat està mig buit. Per
tant, sí és veritat que hi ha diferents maneres d’entendre el món.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Mascaró.
Ara, senyores i senyors diputats, si els sembla bé, passaríem
a votació per a la validació o no d’aquest decret llei. Passam a
votar. Votam. Passam a votar.
Vots a favor, 34, en contra, 1; i 18 abstencions.
Per la qual cosa, queda validat aquest decret llei.

Després diu vostè que la situació és crítica. Efectivament
que és crítica, però no és crítica d’avui, ja fa temps que és crítica
i ens retreu que tot ho vulguem arreglar amb doblers.
Convendria repassar diaris de sessions de no fa gaire mesos,
quan la situació era igual de crítica que ara, que el Partit Popular
també en volia més de doblers, no gastàvem mai prou en res.
Per tant, també és tot segons d’on es miri. Anam aquí.
I una cosa que crec que en aquests moments quasi és un
insult als emprenedors, diu, “amb bons projectes troben
finançament”, i avui això no és cert, avui això no cert, i vostè ho
sap. Avui hi ha bons projectes, bon projectes, que no troben
finançament i a vegades molt poc perquè no troben ningú que
els avali. I amb l’actual decret llei ningú no els avalarà fins que
no es desenvolupi reglamentàriament. Per tant, sí que
actualment hi ha bons projectes que no troben finançament.
Clar, ara li hagués pogut fer l’acudit fàcil, si que deuen ser mals
projectes els del Govern que no troben de finançament. Però no
li faré a aquest. M’he estimat més els exemples seriosos perquè
és veritat que n’hi ha, parli amb els treballadors autònoms, parli
amb les petites i mitjanes empreses, parli amb les
microempreses i veurà com hi ha gent que no troba
finançament.
Després, està d’acord amb més de cinquanta associacions.
Això, jo supòs que val, per ventura a vostè sí que aquestes més
de cinquanta associacions li han dit que sí, que estan d’acord
que es tramiti una llei, com ens ho han dit a nosaltres, a
nosaltres també ens ho han dit. Ningú diu, no volem que es
tramitin mesures d’aquestes, tothom diu, volem concreció,
volem coses que demà puguem posar en marxa. Des de dia 30
d’agost està en vigor aquesta llei, i cap emprenedor no ha pogut
fer res nou que no fes abans de dia 30 d’agost perquè no
s’aplica. Per tant, estam d’acord que hem de fer coses i fem-les
en positiu, és veritat, és hora de fer política en positiu. Nosaltres
n’hem volgut fer sempre, de política en positiu, a altres us
agrada més fer les potadetes quan no governau, però estam
disposats a fer política en positiu i ho hem dit, és hora de fer
missatges a la ciutadania de confiança i d’una mica d’alegria i
també ho demanaria no només als membres del Partit Popular
sinó al mateix govern. Els ciutadans necessiten això, cobrar el
que l’administració els deu, però també confiança i seguretat,
confiança i seguretat. I vostè ho deia, si no hi ha un bon
projecte... si hi ha un bon projecte, hi ha finançament. No en
trobarem de finançament entre tots? És molt estrany tot això.
Moltes gràcies.

I ara deman, que ja s’ha esmentat, però ho he de demanar, si
aquest decret llei continuarà el tràmit com a projecte de llei que
s’ha demanat també en aquesta cambra, Sra. Cabrer?
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Sí, des del Grup Popular estam conformes que es tramiti
com a projecte de llei.
EL SR. PRESIDENT:
Idò, per assentiment? No?
IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 2177/11, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, de supressió de
l'article 54 de la Llei de la dona.
Senyores i senyors diputats, passam al quart punt de l’ordre
del dia que correspon al debat de la presa en consideració de la
Proposició de llei RGE núm. 2177/11, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca,
de supressió de l’article 54 de la Llei per a la dona. Per part del
Grup Parlamentari PSM-Entesa i Més per Menorca té la paraula
la Sra. Josefina Santiago.
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots i a totes els presents a
la cambra. El Grup Parlamentari PSM-Iniciativa Verds-Entesa
presenta al Ple la proposta de modificació de la Llei 12/2006, de
20 de setembre, llei coneguda com a Llei per a la dona, perquè
es derogui el seu article 54. I ho fa per diversos motius: un, per
restituir allò que nosaltres consideram que serà una congruència
de l’ordenament jurídic que en aquest moment no la tenim.
M’explicaré.
A iniciativa del Govern de progrés, de la legislatura de l’any
99 al 2002, es va proposar la modificació de l’article 16.4 de la
Llei electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de
l’any 86, incorporant a aquesta legislació electoral la coneguda
llei cremallera, és a dir, que les llistes integrassin candidats d’un
i de l’altre sexe ordenats de forma alternativa. Aquest articulat
va quedar en suspensió perquè el Govern de l’Estat del Partit
Popular el va impugnar davant el Tribunal Constitucional.
Tanmateix varen ser molts els partits polítics que a la campanya
del 2003 varen presentar les candidatures alternant homes i
dones a les seves llistes electorals. Mentrestant el Tribunal
Constitucional debatia la constitucionalitat o no d’aquesta
modificació de la llei de l’any 86, el Govern del Partit Popular,
de la legislatura 2003-2007, preparava una llei de la dona que va
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ser aprovada amb els vots del Grup Parlamentari del Partit
Popular i d’UM, i que en el seu article 54 establia que “les
subvencions electorals de la comunitat autònoma reconegudes
per la llei s’han d’incrementar en un 10% pels escons obtinguts
per dones. Aquest mateix percentatge s’ha d’aplicar a la
subvenció per a cada un dels vots aconseguits per les
candidatures amb representació equilibrada d’homes i dones.”
Pocs dies després d’aprovar aquesta llei, el 10 d’octubre del
2006 concretament, el Tribunal Constitucional va declarar
extingit el procés contra la coneguda llei cremallera per
desistiment del Govern de l’Estat, en aquest cas del PSOE. La
conseqüència immediata va ser que la llei cremallera es va posar
en vigor a la nostra comunitat autònoma sent pionera en aquesta
matèria.
No podem mantenir, en el nostre judici, una llei que ens
obliga a alternar els llocs d’homes i de dones a les candidatures
electorals i després una llei que incentivi econòmicament els
partits polítics perquè han complit amb la legislació vigent. Una
de les dues lleis s’ha de canviar. Per si algú té altres intencions
per al nostre grup és clar que la llei que s’ha de modificar no és
l’article 16 de la Llei electoral, sinó l’article 54 de la Llei de la
dona. Ha estat la llei cremallera la que ha suposat un avanç
important i substancial en la consecució de la igualtat, cada
vegada més tenim un Parlament més paritari i més igualitari
gràcies a aquesta llei cremallera.
Deia al principi de la meva intervenció que hi havia dues
raons: una, per aquesta congruència legislativa que podem
perseguir des del nostre grup parlamentari, i una altra, de
caràcter polític i ideològic, tots els partits progressistes varen
votar en contra de la Llei de la dona per diversos motius, però
tots manifestaven la seva oposició frontal a aquest article. Si
vostès repassen els diversos diaris de sessions del Ple on es va
debatre la llei, observaran que els debats més enfrontats els va
produir precisament aquest article. I el Grup Parlamentari PSMIV-Entesa es posiciona clarament a favor de les tesis
progressistes produïdes en el debat; de fet, va ser la
parlamentària Joana Lluïsa Mascaró una de les diputades que va
intervenir demanant la supressió de l’article.
Creuen vostès de ver que els partits polítics necessitam
incentius econòmics per reconèixer la capacitat política de les
dones i fer-les visibles? Perquè això és el que diu aquest article,
premiar econòmicament els partits polítics que posin en lloc de
sortida les dones, és aquesta la imatge que volem donar al
conjunt de la ciutadania, que volem rebre doblers per posar
dones?

Compromisos polítics sí que els necessitem, com és la llei
cremallera, ja he dit que aquest parlament de cada vegada és
més paritari gràcies a aquesta llei, però doblers? És la igualtat
entre homes i dones en els partits polítics un valor que es pot
concretar amb doblers? Què val, un 10%, un 20%, un 30% més?
Per a nosaltres té molt de valor però no té preu, ni volem que
cap llei de la nostra comunitat hi posi preu a la llei d’igualtat, a
la igualtat entre homes i dones en el Parlament. Però hem de
reconèixer que si no hi ha compromisos polítics encara costa la
igualtat, fins i tot als partits polítics democràtics, mirin per
exemple el Govern, una única consellera, amb una
macroconselleria, això sí, però una única consellera. Si s’hagués
aprovat la llei d’igualtat entre homes i dones ara, com a mínim,
hi hauria una dona més i els gabinets de diverses conselleries
serien paritaris, com a mínim en un 40 o un 60%, no com alguna
conselleria que té un gabinet exclusivament per homes, segons
consta a la pàgina web del Govern.
La igualtat i la paritat és encara un camí llarg per recórrer,
però no podem mantenir una llei que incentivi els partits polítics
per acomplir una llei, per posar dones a llocs de sortida, o el que
és pitjor, donar la impressió que deixarem presentar dones per
incentius econòmics.
El Grup PSM-IV-Entesa demanam el vot favorable a la
presa en consideració d’aquesta proposta que donarà
congruència a l’ordenament jurídic i dignificarà la presència de
les dones. Després de la intervenció durant tota la jornada
parlamentària contra les subvencions, confiam que el Partit
Popular voti favorablement aquesta presa en consideració,
perquè si no seria realment lamentable que estiguéssim en
contra de les subvencions a entitats socials, a entitats sindicats,
a entitats empresarials però mantenguéssim que un 10% més de
les subvencions polítiques anassin als partits polítics per tenir
dones.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Santiago. Intervencions dels grups en
torn a favor de la proposició de llei?
Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra.
Bauzá.
LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:
Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
En cuanto a la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, el Grupo
Popular va a dar su apoyo a esta iniciativa. La igualdad entre
hombres y mujeres constituye un principio fundamental del
estado democrático y de derecho, no obstante es un hecho que
su consecución todavía hoy no es una realidad, sino un objetivo
a alcanzar desde todas las instancias de la sociedad. Todavía
queda mucho por hacer, pero a lo largo de nuestra democracia
se han hecho grandes avances en materia legislativa, en el
ámbito de la igualdad, empezando por nuestra norma
fundamental, la Constitución Española, que aunque responde a
un momento en el que todavía no se había desarrollado la
sensibilidad social presente, proclama ya en su artículo 14,
como valor superior del ordenamiento jurídico, la igualdad de
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toda la ciudadanía ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de sexo.
Pero la Constitución no se queda ahí, y en su artículo 9.2
establece la obligación de los poderes públicos de promover las
condiciones para que esta igualdad sea real y efectiva. Todas las
administraciones debemos así implicarnos en la consecución de
esa igualdad real entre hombres y mujeres. Corresponde al
Estado definir las directrices generales de las políticas de
género, mientras que los parlamentos autonómicos debemos
aprobar las normas propias de aplicación a nuestro ámbito
territorial. Cabe destacar, en este sentido, y fruto del avance de
la lucha por la igualdad, el reconocimiento expreso que ya
hacen los estatutos de autonomía del principio de no
discriminación de género; nuestro Estatuto balear, en la nueva
redacción dada por la Ley Orgánica 1/2007, fruto del consenso
de todos los grupos políticos de este arco parlamentario, da un
paso más, haciendo mención expresa en su artículo 17 a las
medidas de acción positiva para lograr la igualdad de
oportunidades, dice así: “Todas las mujeres y hombres tienen
derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad
personal y a vivir con dignidad, seguridad y autonomía.”
Las administraciones públicas, según la Carta de Derechos
Sociales, velarán en todo caso para que las mujeres y hombres
puedan participar plenamente en la vida laboral, social, familiar
y política, sin discriminaciones de ningún tipo y garantizarán
que lo hagan en igualdad de condiciones. A estos efectos, se
garantizará la conciliación de la vida familiar y laboral.
Así, poco a poco las comunidades autónomas hemos ido
asumiendo un papel cada vez más destacado en el desarrollo de
la política de género, muestra de ello es el importante desarrollo
normativo autonómico encaminado a la mejora de las
condiciones para la igualdad de las mujeres, que existía ya antes
de la publicación de la Ley Orgánica 3/2007 en el ámbito
estatal. De hecho, seis comunidades autónomas ya disponían de
leyes de igualdad antes de la publicación de esta ley, entre ellas
las Islas Baleares, además de Castilla-León, Galicia, Navarra,
País Vasco y Comunidad Valenciana.
La Ley 12/2006, de 27 de septiembre, para la mujer, se
aprueba como respuesta del compromiso de nuestra comunidad
y del Gobierno del Partido Popular en aquel entonces, de
ahondar en la defensa de la igualdad y de la lucha activa contra
la discriminación por razón de sexo, dada la necesidad de
ampliar el marco legal de las políticas autonómicas de igualdad
entre mujeres y hombres, tanto en los principios de actuación
como en las acciones concretas. Esta norma, adelantándose a la
Ley nacional, acoge el nuevo tratamiento que debe darse a la
igualdad entre hombres y mujeres, utilizando el criterio de la
transversalidad como el instrumento imprescindible para el
ejercicio de las competencias autonómicas en clave de género,
en línea con las directivas comunitarias más recientes.
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Desde el Partido Popular creemos firmemente en la
promoción de la participación equilibrada de hombres y mujeres
y queremos seguir fomentando el liderazgo de las mujeres en
todos los ámbitos, el político, el empresarial, el laboral. Desde
el Partido Popular siempre hemos apostado por medidas
liberales, basadas en la autonomía y en la libertad; abogamos
por las medidas de incentivos y bonificaciones, en contra de las
políticas intervencionistas basadas en la imposición y en la
obligación. Muestra de este posicionamiento político, la Ley de
la mujer aprobada por el anterior Gobierno del Partido Popular,
contempla en su artículo 54 el incremento de un 10% de las
subvenciones electorales de la comunidad autónoma para
aquellos escaños obtenidos por mujeres; se aplica el mismo
porcentaje para cada uno de los votos conseguidos por las
candidaturas con representación equilibrada de mujeres y
hombres.
Así, con la actual composición del Parlamento, al Partido
Popular le correspondería ese incremento del 10% por cada una
de sus 16 diputadas, al PSOE por sus 9 y al PSM por sus 2
diputadas. Sin embargo, tras años en suspenso, la entrada en
vigor del artículo 16.4 de la Ley electoral, aplicado ya en las
elecciones de 2007, ha impuesto a los partidos la obligación de
la elaboración de listas cremallera en las candidaturas al
Parlamento; es evidente que, dado que la obligación establecida
por una ley, no deja margen a la libre elección, carece de
sentido incentivar o premiar aquellos partidos que incorporen
mujeres a sus listas, puesto que los partidos se limitan a cumplir
una norma.
Aunque por el número de diputadas seríamos el grupo más
beneficiado con la referida subvención, que por otra parte nunca
hemos recibido, en este contexto de crisis económica actual,
cuando los ciudadanos están haciendo verdaderos sacrificios
para salir de la crisis, no hay duda de la necesidad urgente de
llevar a cabo todas aquellas medidas de contención del gasto
público que sean posibles en áreas que no afecten a servicios
esenciales. Así lo creemos en el Partido Popular, que desde
todas las instituciones que presidimos hemos dado sobradas
muestras de ese compromiso adquirido durante la campaña
electoral, de gobernar bajo unos criterios de austeridad,
imprescindibles en la época que estamos viviendo, y éste de hoy
es otro paso en esa dirección.
Así, al considerar que la supresión del referido artículo 54
de la mujer no va a suponer un menoscabo de los logros
conseguidos en esta comunidad en temas de igualdad y que se
hace innecesario al día de hoy el incentivo a los partidos para la
incorporación de mujeres en listas, cuando ya están obligados
por una ley cremallera, por todo ello, y por coherencia con
nuestras líneas de actuación, apoyamos la propuesta del PSM de
suprimir el referido artículo 54 de la Ley de la mujer. Muchas
gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Alberdi.
(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. ALBERDI I CASTELL:
Moltes gràcies, president. Sra. Santiago, li vull dir en primer
lloc que la seva iniciativa compta amb tot el suport del Grup
Parlamentari Socialista i per tant votarem afirmativament la
presa en consideració d’aquesta proposició de llei que presenta
el seu grup.
En resum, el que volem és que, una vegada restituït en la
seva redacció original l’article 164 de la Llei electoral, em
refereixo a la redacció del 2002, es derogui aquest article, el 54
de la Llei de la dona, que es va aprovar en el 2006.
Jo també he llegit, Sra. Santiago, hi era present, però també
he llegit totes les intervencions de les nostres companyes i vull
dir-los a les persones que no eren a la cambra en aquell moment
que aquest va ser precisament un dels articles més sagnants. Jo
he començat a escoltar la Sra. Bauzá amb molt d’interès, com
sempre escolto els companys i companyes del Partit Popular, i
m’ha agradat molt la formulació teòrica, quina pena que al final,
a la formulació teòrica s’hagi introduït aquest criteri
economicista que jo crec que és tan dolent, i que per a mi és la
raó fonamental del suport que el Grup Parlamentari Socialista
dóna a suprimir de la legislació autonòmica un article que,
encara que és dins de la Llei de la dona, d’una llei que es diu de
la dona, va contra el principi d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes. Perquè quan s’ha vist que sigui motivador per a
la igualtat que es pagui a qui no discrimina? Perquè això fa
aquest article, pagar a qui no discrimina.

He dit que seria breu perquè sembla que tots els grups
parlamentaris estam d’acord amb la necessitat de derogar aquest
a mi em sembla vergonyós article de la Llei de la dona, i estam
d’acord, insisteixo, perquè el Partit Popular ha canviat de parer,
encara que hagi estat a cops de sentència del Tribunal
Constitucional. Tot i així, em permetrà, Sra. Santiago, que
donada l’experiència d’aquest Parlament, li suggereixi que fins
a veure la votació acabada i a pesar del que ha dit el grup
parlamentari no donem per aprovada la presa en consideració
del seu projecte de llei.
Recordo sobretot, i ho dic per la gent que no hi era a la
passada legislatura i no varen assabentar-se pels mitjans de
comunicació, que en aquesta cambra, en el darrer ple de la
passada legislatura, hi va haver un episodi vergonyós relacionat
amb les polítiques d’igualtat: el Partit Popular va rebutjar a
darrera hora una llei d’igualtat que va presentar el Govern i que
vull remarcar-ho, en el tràmit parlamentari havia estat pactada
fil per randa, amb tots els grups parlamentaris naturalment
inclòs el PP, se’n recorda ben bé, Sra. Santiago, oi?
Doncs, és senzill el que va passar, el que va passar és que el
Sr. Bauzá, a darrera hora va fer canviar la posició del seu grup,
per les pressions rebudes per un parell d’organitzacions
ultradretanes que eren presents i que ho varen celebrar d’una
manera palesa i evident, fent manifestacions al diari, vull dir
que no ho dic jo, ho diu el diari, vull dir que ...
(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Qui pot pensar que les dones i els homes seran més sensibles
al deure de la promoció de la igualtat si reben diners? Dones i
homes que formem els partits, no sap tothom que la igualtat és
una qüestió de principi, un valor bàsic de la democràcia i no pot
promocionar-se fent una discriminació com és pagar més per la
feina que fan les dones que per la feina que fan els homes?

... sí, per favor, a mi això m’anima; o sigui, unes pressions
alienes totalment al que consideràvem tots els grups
parlamentaris que era l’interès general, varen fer que
s’esfondrés un acord parlamentari que per suposat anava en tota
la línia, en totes les manifestacions teòriques que ha fet vostè al
començament de la seva intervenció, Sra. Bauzá.

Sembla que això que és tan clar el Partit Popular no ho entén
i per això promou aquest tipus d’articles i per això impugna les
lleis que cerquen, a pesar del discurs que es pugui fer sentir, les
lleis, dic, impugnen les lleis que promouen la igualtat entre
homes i dones, van impugnar la Llei del 2002 i després van
impugnar la Llei estatal del 2007. I solament el Partit s’avé a
reconsiderar les seves posicions quan el Tribunal Constitucional
li recorda allò que no hauria d’oblidar mai, que la paritat és un
principi absolutament coherent amb els valors constitucionals
i que ells constantment posen en dubte.

Val a dir, en benefici del Partit Popular, he de dir que per
trencar l’acord varen necessitar un parell d’hores. Com que avui
no les tenim, jo espero que votin en consonància amb el que ha
dit la seva portaveu, com espero que la onada ultradretana que
amara el Partit Popular no progressi i que vostès siguin capaços,
com sembla que ho seran avui, de rectificar i siguin capaços
sobretot de no fer guerres on no n’hi ha. Perquè, cal no oblidarho, a les guerres i sobretot en aquelles que van contra la igualtat
qui primer hi perd i sempre hi perden són les dones.

O sigui, per dir-ho clar, mentre des del Grup Parlamentari
Socialista, però tots els grups progressistes, com ha dit molt bé
la Sra. Santiago, defensem que la sensibilització però també
l’obligatorietat de la paritat són les eines bàsiques per defensar
el principi d’igualtat, el Partit Popular defensa que incloure
dones a les llistes ha de tenir un guany econòmic per al partit. O
sigui, que el conjunt de la població hem de pagar perquè no es
discrimini la meitat de la població, miri si és senzill, i ho dic en
termes econòmics perquè sé que aquests els entenen bé vostès.

Sra. Santiago, una iniciativa necessària la seva, té tot el
nostre suport.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Alberdi. No hi ha hagut contradiccions,
però si em demana la paraula li don, Sra. Santiago.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Sí, només donar les gràcies als dos grups parlamentaris, al
Partit Popular i al PSOE per suportar aquesta iniciativa. Crec
que avui el sentit comú i el seny s’han aplicat en aquest
parlament i confiem que en altres temes d’igualtat continuï.
Gràcies a tots.
EL SR. PRESIDENT:
Doncs, aquesta presidència, escoltats tots els portaveus,
entén que s’aprova per assentiment aquesta presa en
consideració. Correcte?
Doncs, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió. Moltes gràcies.
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