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EL SR. PRESIDENT:

Benvinguts tots a la sessió plenària d’avui. 

Abans de començar aquesta sessió els vull recordar que des
d’aquests moments fins a les dues i mitja, tres, de l’horabaixa hi
haurà aquí, a la Sala d’Actes, l’Associació AIRE, Associació
Illenca de Respiratori, per a tots aquells diputats i diputades que
vulguin fer-se una prova de com estan els seus pulmons. Crec
que és molt bo que tots vulguem prevenir i, per tant, agraïm a
aquesta associació que avui sigui amb tots nosaltres. Tots vostès
hi estan convidats. I, també, si hi ha qualque senyor o senyora
periodista que hi vulgui anar, també aquesta presidència els
convida.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears de suport al corredor ferroviari del Mediterrani.

Dit això, tenc entès que hi ha assentiment per part de tots els
grups parlamentaris amb la declaració institucional del
Parlament de les Illes Balears de suport al corredor ferroviari
del Mediterrani. En primer lloc, sotmetrem a la consideració de
la cambra la declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears de suport al corredor ferroviari del Mediterrani.

Sra. Secretària primera, vol llegir la declaració institucional,
per favor?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sr. President. 

“Al llarg de la història les xarxes de comunicació han estat
elements claus en el desenvolupament de les societats
avançades, i les ciutats d’Andalusia, Regió de Múrcia,
Comunitat Valenciana, Catalunya i les Illes Balears no han estat
alienes a això. 

En el present segle i en el futur el progrés econòmic
continuarà depenent de les activitats del comerç internacional,
per això és imprescindible disposar d’unes connexions
ferroviàries d’alta velocitat per a passatgers així com una
plataforma de mercaderies d’àmbit europeu, respectuoses amb
el medi ambient i compromeses amb una política energètica
sostenible i responsable. 

El Corredor Mediterrani és un dels eixos essencials i
prioritaris per a la cohesió d’Europa i d’Espanya i per als
territoris de les esmentades comunitats autònomes, i la garantia
d’una correcta connexió del vell continent amb el gran eix del
comerç mundial que uneix l’Extrem Orient amb el continent
americà. 

El Corredor Mediterrani i el desenvolupament de les seves
infraestructures signifiquen un impuls, tant per a la generació
d’ocupació estable i de qualitat com per a la productivitat i la
competitivitat de les seves empreses en un eix que és, i ha de
continuar sent, un dels principals motors econòmics d’Europa.

El Corredor Mediterrani és, a més del trajecte més ràpid per
arribar a les regions centrals d’Europa i pel qual discorre el
major trànsit de mercaderies de la Península Ibèrica, el que
aporta un major potencial de creixement i competitivitat en el
conjunt d’Espanya. El seu valor estratègic és determinant per a
la Unió Europea, ja que uniria els dos fronts portuaris més
importants d’Europa: Mediterrani Occidental i Mar del Nord.
La situació estratègica dels ports existents en aquestes
comunitats autònomes canalitzaria el trànsit que reduiria la seva
arribada al cor d’Europa. 

Un altre dels grans avantatges associats al Corredor
Mediterrani és l’estalvi energètic, l’eficiència i la major
utilització d’energies renovables, la qual cosa permetria avançar
cap a una Europa més sostenible. Es reduirien les emissions
anuals de CO2 en gairebé 800.000 tones, una actuació prioritària
enfront del canvi climàtic. 

Les esmentades comunitats autònomes, al costat de les Illes
Balears, representen el 42% de la població nacional, el 41% del
producte interior brut nacional, el 55% de la producció
industrial, el 60% de les exportacions, el 65% del trànsit
marítim i el 70% del turisme; per això, no seria comprensible
que no s’inclogués íntegrament a la Xarxa Central Transeuropea
de Transport. 

El passat 16 de març el Ministeri de Foment va presentar
l’estudi tècnic del Corredor Mediterrani com la línia ferroviària
nacional transversal de 1.300 quilòmetres transcorrent per les
quatre esmentades comunitats autònomes, onze províncies,
unint les seves grans ciutats, accedint als seus ports, nodes
logístics i grans centres industrials amb un horitzó de l’any 2020
plenament operatiu, excepte el tram Almeria-Algesires-Cadis
que figurava sense planificació temporal com a corredor en
estudi. Per això preocupa que el Corredor Ferroviari del
Mediterrani no sigui inclòs a la Xarxa Central Transeuropea de
Transports íntegrament sinó que només s’incorpori part de la
seva extensió, fins a València o Cartagena, la qual cosa
perjudicaria greument els interessos de les comunitats
autònomes esmentades i de les Illes Balears i, per tant,
d’Espanya i, fins i tot de la Unió Europea.

En defensa del Corredor Mediterrani han estat moltes les
resolucions aprovades als parlaments de les diferents comunitats
autònomes, així com mocions municipals i declaracions
institucionals, en les quals es feia una crida perquè s’inclogui
aquest íntegrament com a projecte prioritari de la Xarxa Central
Transeuropea de Transport (Core Network), destacant també les
accions realitzades sobre aquest tema per FERRMED.

Finalment, cal destacar que el Corredor Mediterrani, com a
element vertebrador, social i econòmic de primer ordre, és un
instrument vital per a la dinamització dels diferents sectors
econòmics i industrials, especialment de l’agroalimentari i del
turístic.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears declara el seu
suport ferm al Corredor Ferroviari del Mediterrani així com al
fet que sigui declarat projecte prioritari per la Unió Europea i
inclòs, en tota la seva extensió, a la Xarxa Central Transeuropea
de Transports (Core Network) realitzant-se totes les inversions
necessàries per a això.”
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Secretària. Puc consider aprovada per
assentiment aquesta declaració institucional? Doncs, queda
aprovada. Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments)

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 3846/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projecte del tren de Llevant.

Primera pregunta, RGE núm. 3846/11, relativa a projecte
tren de Llevant, que formula la diputada Sra. Isabel Maria
Oliver i Sagreras del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
la Sra. Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Després de mesos amb les obres del
tren de Llevant aturades amb efectes molt negatius per als
ciutadans i per a l’economia de Capdepera, Son Servera, Sant
Llorenç, Artà i Manacor fa poc dies el conseller va reconèixer
que aquesta situació és una vergonya, opinió que compartim. La
qüestió és que avui tenim un conveni en matèria ferroviària, no
una declaració d’intencions, signat amb el Govern de l’Estat,
legal i vigent, per un import de més de 443 milions d’euros, i els
ciutadans dels municipis afectats el que demanen és que les
obres del tren continuïn perquè el que volen és que el tren arribi.
Per això, ens pot explicar què vol dir que està treballant en
projectes alternatius com vies verdes i, fins i tot, que hi hagi
tren?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient, Transports.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Sí, moltes gràcies, president. Sra. Diputada. Bé, el que vol
dir el conseller és el que ha dit i el que ben bé ha reflectit vostè,
que partint de la realitat actual ens hem trobat amb un conveni
que diu el que diu, no exactament el que vostè ha dit, que hi
havia 57 milions d’euros reals sobre el conveni maldament hi
hagués una declaració d’intencions de 400 i busques, i el que
s’ha decidit és aturar. Amb relació a la seva pregunta, hem
valorat totes les possibilitats i és el que es fa en aquests
moments, valorar totes les possibilitats.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. Sr. Conseller, vostè no pot justificar la
seva inoperància per la manca de recursos, perquè vostè en té.
Vostè es pot considerar afortunat, té un conveni de més de 443
milions d’euros i totes les obres licitades i les despeses fetes fins
ara no arriben ni a la meitat d’aquest import. Disposa de
recursos per poder continuar amb les obres, i el seu deure i la
seva responsabilitat és continuar-les i exigir al Govern de l’Estat
que compleixi el conveni. Sr. Conseller, ho té tot a favor, els
ciutadans dels pobles afectats li ho demanen, té els recursos per
fer-ho. Què espera, Sr. Conseller?, per què no ho fa? Si aquest
govern ha estat capaç de treure 10 milions d’euros per pagar a
Acciona i així poder continuar amb les obres del Palau de
Congressos, ningú no entén per què no podem continuar amb les
obres del tren que es paguen íntegrament amb recursos que
vénen de Madrid.

Sr. Conseller, li deman coherència. Els mateixos arguments
que a l’inici de la sessió d’avui tots hem subscrit de suport al
Corredor Ferroviari de la Mediterrània també serveixen per al
tren de Llevant. No és coherent donar suport a aquest corredor
i aquí no ser capaços d’aprofitar els recursos que ja tenim per al
tren i tudar el que ja s’ha gastat. Sr. Conseller, li deman que es
reuneixi amb els batles dels pobles afectats i els doni
explicacions perquè tenen tot el dret del món a saber per què les
obres estan aturades. Li deman que faci feina, que lluiti el
conveni, que fixi les anualitats dels recursos que encara no hem
gastat i que continuï les obres. Sr. Conseller, seria imperdonable
que per la seva mala gestió es perdessin aquests recursos i
aquesta oportunitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Sí, gràcies, president. No em lleveu el micròfon. Home, fa
falta tenir no sé si poca memòria o poca vergonya a la vegada,
és a dir, que em diguin a mi coherència i mentides i tal... escolti,
vostè sap llegir segurament tant com jo i aquí hi ha el conveni
ferroviari. Aquí hi ha l’addenda primera i aquí hi ha la segona,
Sra. Oliver, i aquí hi ha 453 milions que es diuen per aquí que
estan reflectits en una sèrie d’obres que no sabem on són dels
quals només se’n posen a la primera addenda 3 i 25 o dins el
conveni i a la segona 15 i 14,5; en total, 57 milions. I els que
saben llegir -no importa haver estudiat a Harvard- ho entenen
perfectament. 

Que vostè em digui que la meva mala gestió pot fer que el
tren no arribi a Artà és per fer-s’ho mirar, Sra. Oliver, per fer-
s’ho mirar perquè el que no està bé és enganar la gent i deixar
entrampades totes les empreses que han deixat entrampades que
això sí que em fa vergonya dient-los que hi havia 200 milions
licitats i només n'hi havia 57 per pagar. Això és trist i
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deplorable, i a nosaltres no ens passarà, o almenys a aquest
conseller no li passarà. En aquests moments si es pot fer es farà,
si es poden aconseguir aquests doblers de Madrid
s’aconseguiran, i li agraesc que vostè em digui, en premsa, que
em vol ajudar a cercar-los. Sincerament, o bé no els varen
reclamar abans o bé no els varen fer ni punyeter cas, però, així
i tot, vull tenir confiança que vostè aconseguirà del Sr. Blanco
la resta de finançament i després ja entrarem a parlar d’altres
assumptes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, el controlador del temps en
aquest moment va totalment desbarat, no funciona.

(Rialles)

Per tant, jo els pregaria que tenguessin confiança en aquesta
presidència. Jo, amb el meu rellotge, de moment ho controlaré,
però serà un poquet complicat. Ara els tècnics hi fan feina, però
de moment no funciona. 

I.2) Pregunta RGE núm. 3850/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instalAlació de gasoductes a les Illes Balears.

Dit això, passarem a la segona pregunta, RGE núm.
3850/11, relativa a instalAlació de gasoductes a les Illes Balears,
que formula el diputat Sr. Jaime Fernández i Juan del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Vicepresident del Govern, recentment s’ha conegut la voluntat
d’executar diversos gasoductes i per això li volem demanar,
quina opinió li mereix a vostè la instalAlació de diversos
gasoductes a les Illes? 

Des del Grup Parlamentari Popular consideram el gas
natural i les infraestructures associades com un element bàsic
per al creixement i la consolidació econòmica de les nostres
illes ja que juntament amb aquests projectes arribaran llocs de
feina, ja siguin en la mateixa empresa instalAladora o a totes les
empreses contractistes que participin primer a les obres que es
duran a terme com després en les tasques de manteniment i
operació de la xarxa de gas. A més, això portarà un increment
dels municipis amb xarxa de distribució de gas donant així un
nou servei a molts de ciutadans de les Illes que encara no en
gaudeixen, així com també l’avantatge per a infinitats
d’indústries i sectors com l’hostaleria, tan present a les nostres
illes, que podran fer ús d’una energia més barata, al voltant del
30% respecte de l’energia elèctrica, més eficient, al voltant del
55%, i molt més respectuosa amb el medi ambient.

Les centrals de generació elèctrica actuals de les Illes amb
tecnologies anteriors podran reconvertir-se en cicles combinats
o en cicles oberts fent així que les emissions de diòxid de
carboni es redueixin el 45% front el del carbó o el 30% front del
fueloil. Esperam que l’actual govern de les Illes aposti per
aquesta energia i tots els seus beneficis ja que durant l’anterior
legislatura, desgraciadament, vàrem haver de ser testimonis que
els partits d’esquerres que ens governaven l’únic que es varen
limitar a fer va ser a inaugurar els gasoductes tramitats i
projectats en temps de Govern del Partit Popular i a bloquejar
l’expansió de la distribució de gas en alguns municipis, com és
el cas d’Eivissa ciutat, on els anteriors governants de
l’ajuntament, del mateix partit polític que el grup parlamentari
a l’oposició, no varen ser capaços d’agilitar i de facilitar els
tràmits que els pertocava aconseguint així que el projecte de
distribució de gas natural a la ciutat d’Eivissa, projecte
autoritzat pel Ministeri d’Indústria i executat al cent per cent
amb capital privat ,entrés a l’ajuntament l’any 2008 i que el
passat 22 de maig, quan l’esquerra va abandonar el Govern,
encara no s’hagués autoritzat.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular defensarà totes les
mesures per dur endavant projectes com aquest que facin arribar
el gas natural i tots els seus beneficis a totes les illes i als seus
ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident Econòmic.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Jo crec que vostè ha resumit
molt bé quins són els grans avantatges que realment són així.

El gas natural és un gas a un preu molt més barat que la resta
de gasos i, per tant, suposa, a més, una eficiència energètica més
elevada i una reducció de l’emissió de CO2 i gasos
contaminants. Per tant, els beneficis del gas natural són molt
clars. El cert és que fins ara arribaven els tubs a través del
gasoducte a Eivissa i a Mallorca i hi havia problemes de
distribució, els problemes de distribució que feien que
pràcticament només es distribuís a Palma. Bé, la idea és evident
que s’ha de distribuir per tota l’illa i ha d’arribar principalment
a aquelles zones que són productores econòmiques, en concret
les zones turístiques, on efectivament es pot produir un
increment de productivitat a causa de la baixada dels costos
energètics que pot facilitar l’allargament de la temporada
turística. Si a això afegim que també hi ha una reducció de la
contaminació tenim tots els beneficis. 

En aquest sentit, en aquest moment està projectat per Endesa
Gas construir quatre grans gasoductes dins Mallorca. El primer
de tots ja serà l’any que ve, de 43 quilòmetres, Son Reus-
Andratx, amb un pressupost de 21 milions. El segon durant el
2012-2013, Son Reus-Inca-Alcúdia, de 47 quilòmetres i 16
milions. El tercer, 2013-2014, Cas Tresorer-Manacor-Felanitx,
de 57 quilòmetres i 27 milions d’euros. I un més petitet,
Llucmajor-Sant Jordi, de 19 quilòmetres i 6 milions d’euros.
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La nostra idea, a més a més, és que és important que el gas
arribi a totes les illes, en concret  a Formentera i a Menorca per
les seves condicions naturals, per les seves condicions de
reserva de la biosfera i perquè pot donar també una seguretat al
subministrament elèctric que en aquest moment doncs es fa
necessària. Per tant, pensam que els beneficis del gas són molt
clars i hem de fer el necessari per desembossar aquelles
dificultats que hi hagi, com vostè ha posat de manifest n’hi
havia una de particularment sagnant que era la distribució a
Eivissa, el gas arribava de Sant Antoni a Eivissa, però no es
distribuïa dins Vila. Jo sé que vostè ha fet esforços perquè sigui
així, perquè es pugui distribuir...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir el Sr. Diputat?

I.3) Pregunta RGE núm. 3845/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a càrrecs directius de la nova estructura d'IB3.

Tercera pregunta, RGE núm. 3845/11, relativa a càrrecs
directius de la nova estructura d’IB3, que formula el diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, des del 19 de juliol en
què coneixíem la dimissió de l’anterior director general d’IB3
la gestió de la Radiotelevisió de les Illes Balears ha anat
acumulant tota una sèrie de despropòsits. No insistirem en la
irregularitat que suposa tenir un conseller dirigint un mitjà de
comunicació públic, en el fet que no han volgut mantenir el
diàleg amb l’oposició per elegir un nou consell de direcció des
del 30 d’agost o que continuïn sense respondre les nostres
peticions de continuar negociant que, fins i tot, les hem enviat
per escrit al Sr. President del Govern. 

Avui ens centrarem en el darrer capítol d’aquest serial. Com
pensa resoldre vostè, que és el director general d’IB3, el
conflicte generat pel fet que s’hagin donat a conèixer els noms
que haurien d’ocupar els càrrecs directius a IB3 Radiotelevisió
quan aquests s’han de cobrir a través d’un concurs públic?
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Presidència.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
muy buenos días a todos. En primer lugar decirle, Sr. Bonet, que
para resolver un conflicto tiene que estar generado el conflicto,
y yo realmente no veo conflicto por ninguna parte, excepción
hecha del que usted con sus declaraciones públicas cada día
quiere provocar. Yo lo único que puedo garantizarle es que
todos los cargos directivos que se incorporen al equipo directivo
del ente público lo van a hacer cumpliendo escrupulosamente el
mandato de la Ley del sector público instrumental. Esa es mi
responsabilidad y eso va a ser lo que va a suceder.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, Sr. Conseller,
moltes gràcies per atribuir-me tant de poder sobre la televisió
pública, la veritat no era conscient que les meves declaracions
poguessin crear un conflicte. A mi em fa la sensació que vostè
no vol veure l’embull que s’ha originat amb tot aquest
assumpte. Sr. Conseller o Sr. Director general, vostè, certament,
només pot fer una cosa, complir la llei, complir la llei que
l’obliga a ser transparent amb els nomenaments. La llei l’obliga
que la selecció del personal directiu es faci atenent els principis
de mèrit, capacitat, criteris d’idoneïtat, competència
professional, experiència i -atenció!- s’ha de garantir la
publicitat i la concurrència. Expliqui’m com es garanteix la
publicitat i la concurrència en aquest cas quan tota la premsa
publicava el 16 de setembre els noms dels futurs directius
d’IB3; uns mitjans dient que “el director de IB3 ultima los
nombres de los pesos pesados del ente público”, i un altre, fins
i tot, “Bauzá anticipa un equipo para IB3 sin compromisos
políticos”, donant responsabilitat directament a l’Hble. Sr.
President d’aquesta comunitat.

Això a mitjans setembre, hem d’esperar al 4 d’octubre
perquè vostès facin la convocatòria conforme a dret. Això
només pot ser per dos motius, en opinió d’aquest humil diputat:
o no tenien intenció de complir la llei inicialment, la Llei del
sector públic instrumental, o no sabien que aquesta llei era
d’aplicació, potser sigui només un cas d’incompetència?

Sr. Conseller, com podem afrontar amb garanties de
neutralitat informativa la campanya electoral que ens ve davant
per tranquilAlitat de tots i també dels professionals dels quals
n’ha compromès el nom amb tot aquest assumpte? Deixi
aquesta direcció general i comencem de nou les negociacions.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Es curioso que hace unas
semanas uno de los requisitos que ustedes ponían encima de la
mesa para apoyar al Sr. Palazón era conocer su equipo directivo
y hoy precisamente es lo que genera el problema, es
relativamente curioso.

Mire, si el Sr. Palazón en el ámbito de su ejercicio de
libertad ha hecho algún tipo de contacto con algún profesional
para ver si puede incorporarse a su equipo directivo o para que
participe en la selección de personal, eso, sin ninguna duda, hay
que circunscribirlo dentro de la linea de actuación del Sr. Jacobo
Palazón. Yo puedo garantizarle que no he hablado con nadie.

Como le he dicho al principio, lo único que le puedo
garantizar es que todas las personas que se incorporen al equipo
directivo del ente público lo harán cumpliendo
escrupulosamente la ley.

Mire, lo único que puedo decirle es que desde la dimisión
del Sr. Pedro Terrassa, nosotros siempre hemos actuado con
absoluta responsabilidad, primero asumiendo las competencias
del director general para garantizar la gobernabilidad del ente y
después en base a un compromiso adquirido hacer una
delegación de competencias en el Sr. Jacobo Palazón para que
pudiese desarrollar sus funciones con total independencia,
quiero recordarle que ustedes no quisieron apoyar al Sr. Palazón
para que fuese el director general del ente público aduciendo
que no tenían garantizada su total independencia y que buscaban
un perfil más gestor. 

Quisiera recordarle que en la pasada legislatura, ese perfil,
lo encontraron en el Sr. Antoni Martorell que tenia un carnet de
un determinado partido político y era tan buen gestor que hoy
los peores problemas económicos del ente público se derivan de
aquella época, es decir, es el perfil gestor y de independencia
que ustedes sin ninguna duda, pues...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Después, mire, lo que quería decirle, senyor...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, per favor, em sap molt de greu, però ha acabat
el temps.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchísimas gracias.

I.4) Pregunta RGE núm. 3848/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures econòmiques (II).

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 3848/11, relativa a
mesures econòmiques, la formula el Sr. Antonio Diéguez i
Seguí del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr.
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, en apenas unos meses
hemos podido constatar ya que la organización actual del
Govern se hizo más buscando criterios demagógicos que
criterios de servicio público. El Sr. Presidente se comprometió
a constituir un gobierno corto, realmente lo ha conseguido,
ahora tenemos un gobierno muy corto, pero la austeridad y la
eficacia brillan por su ausencia. 

Este gobierno es un espectáculo de desorientación absoluta.
Los consellers no se enteran de los que pasa en sus consellerias.
La semana pasada vimos cómo se recortaban prestaciones a
discapacitados sin que se enterara la consellera o cómo el
director general del ib-salut destituye a un jefe del Servicio de
Traumatología del Hospital de Inca sin que se entere la
consellera y lo tiene que reponer el presidente del Gobierno.

¿Considera el Sr. Conseller de Agricultura, Medio Ambiente
y Territorio que esta organización que se ha hecho aporta
racionalidad?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat, pens que la
reorganització administrativa que s’ha duit endavant per part del
Govern, com la que internament duim a terme en aquests mesos
i setmanes, crec que és la millor reorganització que es podia fer
a causa de les circumstàncies actuals i els moments de crisi que
tenim. Amb això, idò crec que es pot fer d’altres maneres, es pot
veure el tassó mig buit o mig ple, però crec que és la.... vaja,
crec que és la correcta.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno, no me ha dado ni un solo argumento, me ha dicho
que era correcta, está bien, pero me hubiera gustado que hubiera
dado algún argumento.

Mire, esta organización, Sr. Conseller, no sirve ni para tomar
decisiones ni para ser más austeros. Sr. Conseller, están
demostrando una incapacidad preocupante a la hora de tomar
decisiones. Usted, por ejemplo, tiene tantas áreas que no puede
enterarse de todo y no decide nada.

Ejemplos: el futuro del tren, “no descarto ni el tren ni las
vías verdes”; sobre los incendios, le preguntan, “pueden ser
provocados o no”; fondeos ilegales en Formentera, le preguntan
“¿se sancionará a los yates que han llevado a cabo estos fondeos
ilegales?”, no lo sabe; pero la perla más grande, en comisión
parlamentaria, le preguntan sobre la urbanización Es Guix,
“¿van a hacer algo acerca de la urbanización Es Guix?”,
respuesta textual en comisión parlamentaria: “Ahora tanto le
podría decir blanco como negro”, desorientación absoluta, no
decide nada. ¿Por lo menos sirve esto para tener un gobierno
más austero?

Mire, usted en solo quince días, del 15 al 30 de junio
contrató seis secretarias personales, seis, que nos cuestan
200.000 euros..., sí, seis, tengo la respuesta a una pregunta que
le hice yo, me dijo usted “seis”: doña Carmen, Alicia,
Margalida, Antonia, Bárbara y Jerónima, seis, pues, que es lo
que nos costaría... Sí, seis, es lo que me dijo usted, es lo que nos
costaría un conseller y tres directores generales, Sr. Conseller.

¿Dónde está la austeridad?, ¿dónde está la austeridad?, y si
vamos a Presidencia del Govern, ¿de qué nos sirve el Gobierno
tan corto si luego el presidente se va a Bruselas con un séquito
que casi duplica al Gobierno?, doce personas incluyendo la
misma escolta que el presidente del País Vasco, un fotógrafo, un
cámara y una periodista.

Mire, ni organización, ni eficacia ni austeridad, simplemente
un gobierno corto, demasiado corto.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Gràcies, president. A veure, Sr. Diéguez, ahora cuando
llegue a casa supongo que tendré que hablar con mi mujer
porque tantas secretarias seguramente... voy a tener un
problema.

(Remor de veus)

Mire, Sr. Diéguez, austeridad, incapacidad, el tren,
posidonia, todo lo que usted quiera, la posidonia, yo, con los
que he hablado, ya estamos perfectamente..., lo tenemos claro,
en el tren está clarísimo, lo que hay que hacer es aplicarlo, lo
normal y corriente, lo que aplicaría cualquier empresario y
cualquier persona en su casa incluso que es valorar todas las
posibilidades, etc.

Yo, sinceramente, Sr. Diéguez, esperaba bastante más
porque le conozco poco, pero lo que he oído de usted es que
tiene mucha más capacidad... que para llegar a hacerme
preguntas de este tipo, de si es racional o no es racional.
Racional será tener dos gerentes en SFM, racional será licitar
200 millones de euros cuando sólo tienes 57, racional es
eliminar la Conselleria de Agricultura y meterla en
Vicepresidencia, racional es juntar Turismo con Trabajo, que le
dimitieron unos cuantos individuos.

Oiga, Sr. Diéguez, es que lo de racional brilla por su
ausencia en muchos casos, ¿eh?, por tanto... y esto de que no
nos enteremos, hay un..., los payeses solemos decir que una
cosa es que no le cuente todo lo que sé y otra cosa es que no me
entere, Sr. Diéguez.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 3852/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a devolució de 78.000 euros al Ministeri de
Sanitat.

EL SR. PRESIDENT:

Cinquena pregunta, RGE núm. 3852/11, relativa a devolució
de 78.000 euros al Ministeri de Sanitat, la formula la Sra.
Margalida Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Tot i que la intenció d’aquest govern
i d’aquest grup parlamentari és presentar propostes i projectes
de futur, hi ha circumstàncies que, encara que el grup de
l’oposició no ho vulguin escoltar, no podem deixar passar de
llarg perquè són la causa directa de moltes de les actuacions que
aquest govern es veu obligat a dur a terme. 

Curiosament la setmana passada ja va quedar en evidència
la tasca desenvolupada per l’anterior conselleria d’Innovació,
Interior i Justícia i ja es va haver de recordar que el que compta
en política no són les intencions o les propostes, sinó els fets
executats i provats. 

Alguns s’ompliran la boca parlant de temes tan sensibles
com la prevenció de la violència de gènere i en els darrers
quatre anys el nombre de víctimes no va fer més que
incrementar. S’ompliran la boca parlant de reclamar fons de
finançament estatals per dur a terme projectes a aquesta
comunitat autònoma i, curiosament, al tema que avui ens ocupa
conflueixen ambdues qüestions. 

Hi havia un projecte, hi havia -sembla ser- un grup a Eivissa
per desenvolupar les accions i hi havia finançament extern, però
va mancar la gestió, la bona gestió perquè -per als que no ho
saben i malauradament veurem més casos semblants de la
passada legislatura- el fet de rebre una subvenció implica una
bona gestió i justificació econòmica en els terminis i condicions
del conveni, perquè en temes de subvencions externes no només
fa falta saber vendre fum. 
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Per això i accentuant la importància que tenen els fons
externs en situacions econòmiques delicades com la d’aquesta
comunitat autònoma, volem saber, Sr. Conseller, ¿quins han
estat els motius pels quals el conseller d’Administracions
Públiques ha dictat una resolució, en data 5 d’octubre de 2011,
en virtut de la qual s’ha de procedir a la devolució de 78.000
euros al Ministeri de Sanitat, Igualtat i Política Social
corresponent al Programa de reeducació d’homes maltractadors
condemnats per delictes de violència de gènere?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Administracions Públiques.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Diputada,
la pregunta que em fa és un clar exemple de la gestió en curt de
la qual presumeixen alguns diputats en aquesta cambra. Una
gestió en curt que implica que haguem perdut uns doblers
importants per a aquesta comunitat autònoma. 

Dia 15 del deu del 2010 es va autoritzar per acord del
Consell de Govern la firma d’un conveni de colAlaboració entre
l’Administració General de l’Estat mitjançant el Ministeri
d’Interior i el Ministeri de Sanitat, Igualtat i Política Social i
aquesta administració mitjançant la Conselleria d’Innovació,
Interior i Justícia per a la realització del Programa de reeducació
de maltractadors.

Aquest conveni pressupostava les diferents actuacions en
90.000 euros dels quals el Ministeri de Sanitat n’aportava 78 i
la Conselleria n’aportava 12.000. El període d’execució del
conveni es podia estendre fins el dia 31 del tres del 2011, però
el desembre del 2010, per resolució de la Conselleria
d’Innovació, es va concedir aquesta subvenció de 90.000 euros
al Consell Insular d’Eivissa per desenvolupar aquest projecte
pilot.

Tot i que es va fer la primera actuació, una actuació molt
important, com és la presentació en premsa d’aquest projecte,
he de dir que el Govern es va veure obligat a demanar la
resolució del conveni esmentat en data de 8 del cinc del 2011 i
per tant, tornar aquests 78.000 euros al Govern central perquè
no s’havien duit a terme cap de les actuacions que venien
recollides en aquest conveni. 

Per tant, l’incompliment del compromís de la Conselleria
d’Innovació, Interior i Justícia de l’anterior govern i també del
Consell Insular d’Eivissa de posar en marxa una acció que
consideram important i necessària en matèria de prevenció de
la violència de gènere, vull recordar -torn recordar- finançada en
un 90% per part de l’Estat, no va durar més temps que el fer la
presentació pública d’aquesta actuació i cap altra actuació va
poder ser justificada en temps i forma. 

Per tant, Sra. Diputada, com li deia abans, un magnífic
exemple de gestió en curt, aquesta sí, gestió en curt d’un govern
que no sabia fer les coses com tocava.

I.6) Pregunta RGE núm. 3860/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
calendari de pagaments a les entitats que donen serveis a les
persones amb discapacitats.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta, RGE núm. 3860/11, relativa a calendari de
pagaments a les entitats que donen serveis a les persones amb
discapacitat, la formula la Sra. Fina Santiago i Rodríguez del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes, Sra. Consellera,
Sra. Castro, esper que vostè mostri més respecte a aquest
parlament que el conseller d’Agricultura i conti al Parlament el
que sap i no oculti el que li agradaria.

Sra. Consellera, vostès varen mantenir una reunió amb totes
les entitats, les CERMI, el 29 de setembre i els varen dir en
aquesta reunió que dia 5 d’octubre els lliurarien un calendari de
pagament del deute que tenen pendent. Aquest calendari no ha
arribat a les entitats. Ens agradaria saber el motiu d’aquest
incompliment i el calendari de pagament, quan serà lliurat a les
entitats?, en quina data? 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. Miri, Sra. Diputada, Sra. Santiago,
crec que no hem parlat de dades concretes, mai no s’ha volgut
donar una dada concreta. Crec que aquesta pregunta, per
contestar-la, hauríem de llegir el Diari de Sessions, la va
contestar el Sr. President, l’ha contestada el Sr. Vicepresident,
jo mateixa la vaig contestar la setmana passada, els hem dit que
estam pagant les obligacions que vencen durant aquests mesos,
que es paga també el deute que vostès varen deixar de més de 5
milions d’euros, que varen deixar sense cap calendari de
pagament, que ho estam reduint i que se continuarà reduint.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Sra. Castro, no li deman una avaluació
del que va passar a la darrera legislatura, si tenien pendent o no
tenien pendent. La meva pregunta i m’agradaria que la
contestàs, en concret és que vostès es varen comprometre amb
les entitats i així ho reconeixen les entitats quan parles amb
elles, que dia 5 d’octubre se’ls lliuraria un calendari de
pagament, efectivament no era que l’endemà del calendari de
pagament es pagàs, sinó que dia 5 d’octubre se’ls lliuraria
aquest calendari de pagament. Estam a dia 18 d’octubre i aquest
calendari no el tenen les entitats. Demanam, per favor, que se’ls
lliuri el més prest possible i que hi hagi un calendari concret de
pagament. Aquestes entitats dia 21 comencen a fer tancaments
de centres de dia i d’altres serveis importantíssims per al
colAlectiu de persones amb discapacitat, com vostè sap. Si abans
de dia 21 aquest calendari no està en mans de les entitats
tendrem un problema molt greu en aquesta comunitat autònoma.

Per tant, Sra. Consellera, quan es lliurarà el calendari a les
entitats? Aquesta és la pregunta, per favor, contesti-la.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, es fa feina
pràcticament a diari des de Vicepresidència, des de la mateixa
conselleria mitjançant la direcció general i amb aquestes
entitats, es mantenen reunions, ja li ho dic, no diàries, però
setmanals i es paga el deute que vàrem trobar, com li he dit, de
més de 5.700.000 euros sense cap calendari de pagament. 

Comprenc que a vostè no li agradi que li recordi això, però
és que això, gràcies a la seva gestió, patim ara les
conseqüències. Vostès diran el que vulguin, però és molt difícil
en quatre mesos posar ordre a tot aquest desastre que varen fer
durant quatre anys! Perquè li vull recordar que el novembre del
2010 devien vostès 10 milions d’euros a aquestes associacions
i quaranta entitats varen estar a punt de tancar, el juny del 2010
vàrem trobar -com li deia- un deute de 5.700.000 euros sense
cap calendari de pagament, per a aquest govern la feina que fan
aquestes entitats és una feina prioritària, per a nosaltres és
importantíssima i ningú no la pot fer millor que ells, són per a
nosaltres una prioritat, igual que suposo que ho devien ser per
a vostès quan varen deixar el Govern amb el deute que varen
deixar a aquestes entitats.

Com li deia treballam des de la Vicepresidència, des de la
conselleria, juntament amb les entitats per poder fer front a tot
aquest deute que hi ha. Ja se n’ha pagat una part, però és molt
difícil -com li deia- i sobretot amb el dèficit pressupostari i la
insolvència de tresoreria que tenim, perquè miri, sí, vostès
potser tenien un govern molt llarg, però la caixa la varen deixar
ben escurçada, tan escurçada i tan curta que fins i tot al Sr.
Manera li va vergonya venir aquí a donar explicacions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 3847/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures econòmiques (I).

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta, RGE núm. 3847/11, relativa a mesures
econòmiques, la formula el Sr. Joan Boned i Roig del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, de tots és conegut
que tenen greus problemes per accedir a crèdits bancaris, que els
bancs no es fien de vostès i, una situació que de fet és
complicada, gràcies a la seva inacció i a l’alarmisme que estan
creant s’està convertint en una situació extremadament
complicada.

Davant tot això, què fa el seu govern? La veritat és que poca
cosa i el poc que fa sempre va lligat desafortunadament a retalls
socials.

La setmana passada, però, va anunciar aquí un pla de
disposició de fons de tresoreria. Ens podria explicar en què
consisteix aquest pla?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident econòmic.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sr. President. El crèdit, no es deu referir al crèdit dels 150
milions, que no hi havia cap paper dins conselleria, que vostès
varen anunciar?

En qualsevol cas, el que li puc dir és que feim un pla de
disposició de fons de tresoreria, un pla que intenta articular un
instrument que sigui útil per fer els pagaments, per ordenar els
pagaments quan hi hagi dificultats de tresoreria, un instrument
que donarà seguretat que es cobrarà, que donarà seguretat als
creditors que poden saber quin és l’ordre de pagaments. Per
tant, és un instrument que respon al bon govern, un instrument
que sens dubte no hi era quan nosaltres vàrem arribar.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.
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EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, Sr. Aguiló, parlem
d’ordre. Vostè la setmana passada va dir que treia aquest pla
perquè la gent tengués clar les seves prioritats, que segons vostè
mateix va dir, són educació, serveis socials i serveis sanitaris.
Això, Sr. Vicepresident, dient-ho vostès, no és més que un mal
discurs sense contingut, vist el que hi ha.

Jo li diré quina és la realitat del que per a vostès, segons diu
vostè, són prioritats, les seves prioritats: educació, mestre sense
contracte, pitjor atenció a l’alumnat, institut sense fons per
pagar calefacció, llum, telèfon; servei socials, entitats que
treballen amb discapacitats a les quals ofeguen, discapacitats
menors de 21 anys que abans tenien bolquers gratuïts i ara els
hauran de pagar, continuant amb serveis sanitaris, 80 llits
tancats a Son Llàtzer quan a urgències hi ha pacients pendents
del seu ingrés. 

Està clar, Sr. Aguiló, que per a aquestes prioritats el seu
govern no té fons. Ara bé, per pagar 10 milions a una empresa
constructora, sí que en té; o per desplaçar 12 persones per
acompanyar el president de viatge, també en troba.

Sr. Aguiló, a la gent, per tenir clares les seves prioritats, li
basta amb els seus fets, no necessita cap pla. La política
econòmica que estan realitzant, la que vostè denomina política
ortodoxa, no és més que una autèntica presa de pèl als
ciutadans. Aquí anuncia un pla de pagaments, però per a això
necessita crèdit bancari, però el bancs no es fien de vostès i per
això no té aquest crèdit, i com que no té crèdit vostè l’únic que
pot fer són anuncis de futur perquè, de present, no hi ha res de
res. 

Per tant la realitat quina és? Que no ha sabut presentar un
programa de pagaments ni a les entitats que treballen amb
discapacitats, ni als autònoms, ni als petits empresaris, ni als
proveïdors dels serveis sanitaris. Sr. Aguiló, l’única prioritat
que a la gent li agradaria que fos una realitat és comprovar que
es posen de valent per resoldre els seus problemes, perquè la
resta no són més que exemples de la seva ineptitud de gestió.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Quan vàrem arribar al Govern, Sr. Diputat, ens vàrem trobar
que les escoles estaven a punt de fer vagues, ens vàrem trobar
que no hi havia pagaments a discapacitats, ens vàrem trobar que
el sistema sanitari tenia uns problemes enormes de liquiditat,
enormes. Aquesta és la realitat, i la veritat és que no hem sentit
en cap moment que vostès demanin disculpes o que diguin “ha
estat responsabilitat nostra”; no ho hem sentit en cap moment.
No hem sentit que no varen prendre les decisions adequades, i
aquesta és la realitat que nosaltres ens vàrem trobar, i en aquest

moment nosaltres hem decidit fer un canvi de política, un canvi
de política que sigui d’una ortodòxia com entendria qualsevol,
una ortodòxia que significa afrontar els pagaments, pagar allò
que es consumeix, fer les coses així com toca, i aquesta és la
política que nosaltres seguim en educació, que seguim en salut
i que seguim en serveis socials, ben igual que la resta de serveis.

La veritat és que venir a assentar càtedra després de
l’herència que hem rebut és francament incomprensible. És
francament incomprensible perquè en aquest moment el que es
demana és responsabilitat, responsabilitat al Govern i també
responsabilitat a l’oposició, per aconseguir que funcionin les
coses d’una manera millor del que han funcionat fins ara, per
aconseguir que el 2012 sigui un any millor que el 2011, i això
és perfectament possible si seguim una política econòmica com
la que estam seguint: fer front a allò que són les nostres
obligacions, seguint l’ordre que li he establert i que vaig establir
la setmana passada. Aquest és l’ordre que quedarà reflectit en
el Pla de disposició de fons que presentarem d’aquí a uns dies.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 3851/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recuperació de torrents a Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta, RGE núm. 3851/11, relativa a recuperació
de torrents a Eivissa, que formula el diputat Sr. Miquel Àngel
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, a l’illa d’Eivissa hi ha certa preocupació en relació
amb l’estat de manteniment i de neteja dels torrents,
preocupació més que raonable atesa la situació d’abandonament
en què es troben i que és absolutament manifesta, preocupació
que s’estén notablement quan arriba especialment l’època de
pluges. 

Per tal d’evitar una situació de risc no desitjat es fan
necessàries actuacions urgents i es fan necessàries actuacions
intenses en aquells indrets que tenen una major càrrega i
acumulació de vegetació. Precisament aquestes accions han
d’anar encaminades i han d’anar dirigides a evitar inundacions
mitjançant la correcta i l’adequada canalització de l’aigua. 

Per tot això, Sr. Conseller, ens agradaria al Grup
Parlamentari Popular i al diputat que li parla en particular, no
només saber els recursos amb què compta la seva conselleria
per fer front precisament a aquestes actuacions, sinó també de
quina forma i també de quina manera seran destinats aquests
recursos a l’illa d’Eivissa per tal de condicionar els torrents que
veritablement ho necessiten. Per tant, des del Grup Parlamentari
Popular li feim la següent pregunta: té previst el Govern de les
Illes Balears posar en marxa un pla per a la recuperació del
torrents a l’illa d’Eivissa?

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Agricultura i Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. El tema dels
torrents efectivament és un assumpte en el qual volem fer molta
feina d’aquí a final d’any. Ens hem trobat que fa més de dos
anys que no se n’ha netejat cap ni un, pel que ens han dit, i
d’aquí a final d’any hi destinarem, i vull dir que amb la total
colAlaboració del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i
Marí, per tant al César lo que es del César, amb la total
colAlaboració de Madrid hi destinarem uns 5.800.000 euros, si
no hi ha res de nou.

D’aquests doblers pretenem gastar-ne o invertir-ne uns
600.000 a l’illa d’Eivissa, i si no hi ha res de nou es farà la
neteja i el desbrossament del riu de Santa Eulàlia, Labritja, Es
Figueral i els seus afluents, dins el terme municipal de Santa
Eulàlia del Riu; després també procedirem a la neteja i el
desbrossament dels torrents d’Es Busquerell, Es Regueró, Can
Llaudis i afluents, en el terme municipal de Sant Antoni de
Portmany; també actuarem en neteja i desbrossament en els
torrents de Llavanera, d’Es Jondal, el torrent i afluents, en els
termes municipals d’Eivissa i Sant Josep de Sa Talaia. 

D’aquesta manera el que haurem fet és dur a terme tota una
actuació que és imprescindible perquè en les situacions en què
ens trobam passam moltes vegades dels incendis a les
inundacions. És fonamental mantenir els llits dels torrents ben
nets perquè si no després vénen les típiques inundacions que
tots rebutjam. En aquest sentit he de dir-vos que s’ha fet un
esforç molt gros tant des de la conselleria, dins el Departament
de Medi Natural amb l’empresa pública ABAQUA, i, com vos
he comentat abans, amb la total colAlaboració del Ministeri de
Medi Ambient, Medi Rural i Marí de Madrid. Gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 3853/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desplaçaments entre illes dels esportistes
de Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta, RGE núm. 3853/11, relativa a
desplaçament entre illes dels esportistes de Balears, que formula
la diputada Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bon dia.
Tots sabem com és d’important per al bon funcionament de
l’esport balear tenir resolt el tema dels desplaçaments dels
esportistes. L’any 2003 el govern del Partit Popular va donar
una passa històrica en la finançació dels desplaçaments dels
esportistes, i es va començar a pagar el cent per cent del cost
dels desplaçaments entre illes per participar en les lligues i en
les finals balears, perquè sabíem que quan un nen o una nena
comença a competir el que més ilAlusió li fa és guanyar un
campionat insular per després poder participar en una fase
balear i, si hi ha sort, anar fins i tot a la península a participar en
una fase nacional. Aquest és el seu principal estímul, i més
encara quan es tracta d’esportistes que ja estan en una fase de
pretecnificació o de tecnificació, i que per a ells és vital poder
participar fora de la seva illa i continuar així progressant en la
seva carrera.

Per tant dins l’àmbit esportiu aquesta és una qüestió bàsica,
i a pesar de les dificultats econòmiques hauria de ser tractada de
manera prioritària pel Govern balear. El govern anterior no ho
van entendre així. El juny ja no hi havia cap partida econòmica
ni previsió pressupostària per garantir el pagament dels
desplaçaments dels nostres esportistes. Només van deixar un
deute considerable amb AVIBA i les entitats esportives molt
preocupades. Ara el govern del Partit Popular ha resolt el tema,
i ha garantit que els esportistes balears puguin continuar
participant en les competicions entre illes amb els viatges
pagats.

Ens podria explicar, Sr. Conseller de Turisme i Esports, en
què consisteix aquesta solució que el seu govern pensa dur a
terme? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme i Esports.

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

Gracias, Sr. Presidente y Sra. Diputada. Es evidente que para
nuestra conselleria la promoción del deporte y la promoción de
las competiciones entre las islas es de una prioridad absoluta, y
evidentemente cuando entramos en la conselleria nos dimos
cuenta de que había una imposibilidad económica total de llevar
a cabo el pago de estos vuelos entre las distintas islas, con lo
cual no nos quedó otra opción -era la única que teníamos- que
trasladar al presupuesto del año 2012 el pago de los transportes
realizados en los meses de noviembre y de diciembre.
Evidentemente el caso contrario suponía la supresión de la
competición a lo largo de este año y, evidentemente, del resto
de la competición correspondiente al año 2012, lo cual tenía
unas repercusiones gravísimas.

Lo que hicimos, lógicamente, fue negociar con las
federaciones, negociar con los clubes y negociar con los
deportistas, y que ellos mismos adelantaran el pago de sus
propios billetes optimizando recursos, lógicamente buscando los
mejores precios, y nosotros lógicamente se lo vamos a abonar
el año 2012 con cargo al presupuesto del año 2012. De esta
manera nosotros hemos fijado desde la conselleria unos precios
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de son de 89 euros para los traslados entre Mallorca y Menorca
y Mallorca e Ibiza, y de 120 euros entre Ibiza y Menorca. Ellos
lo adelantarán, justificarán la participación en la competición
concreta y nos trasladarán la factura para que sea abonada al
principio del año que viene.

También lógicamente se ha intentado optimizar los recursos
cuando se tiene que trasladar maquinaria, y se emplean, por
ejemplo en el motociclismo, distintas furgonetas; antes iba un
deportista y una moto en una furgoneta y ahora lógicamente, de
acuerdo con la federación, van a ir tres motos y tres deportistas
en una misma furgoneta, y esto no es otra cosa, al fin y al cabo,
que optimizar los recursos. 

O sea que al final lo que hemos hecho, lógicamente, es
trasladar el gasto al presupuesto de 2012, negociar con los
clubes, con las federaciones y con los deportistas, optimizar de
la manera máxima posible los recursos, y lógicamente ajustar
los precios.

Muchas gracias.

I.10) Pregunta RGE núm. 38541/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a promoció turística de les Illes.

EL SR. PRESIDENT:

Desena pregunta, RGE núm. 3854/11, relativa a promoció
turística de les Illes, que formula la diputada Sr. Lourdes Bosch
i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. El fet que l’economia de les nostres
illes es fonamenta principalment en la indústria turística
evidencia la importància cabdal de prestar-li el màxim suport a
tots els nivells, tal i com el Sr. Conseller ha anunciat, màxim
quan pot ser la clau per sortir de la crisi econòmica. 

El creixement a Espanya està situat actualment al voltant
d’un 0,8%, mentre que el creixement en turisme està a prop del
2,2%. Per això aquest sector suposa una oportunitat real de
creació de llocs de feina. Fórmules per a la desestacionalització,
per a la reconversió i l’eliminació de l’oferta obsoleta, agilitar
els tràmits burocràtics, simplificar la reglamentació, són algunes
de les estratègies que s’empraran aquesta legislatura, però n’hi
ha una d’importància cabdal com és la promoció. Balears
compta amb importants atractius; a més cadascuna de les illes
té uns trets característics que la diferencia de les altres i que la
fa única. Com a conseqüència del estat paupèrrim en què el
pacte del progrés ha deixat les arques institucionals i la
necessitat d’optimització de les despeses, no podrà ser en
aquesta legislatura quan es faci el traspàs de competències en
matèria turística. 

Per això, Sr. Conseller de Turisme i Esports, li feim la
següent pregunta: com participaran les illes en les decisions
sobre la seva promoció turística? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme i Esports.

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

Gracias, Sr. Presidente y Sra. Diputada. Nosotros, como
todos ustedes saben, la promoción del turismo se hace a través
de la ATB, la Agencia de Turismo en las Islas Baleares, y desde
la conselleria somos plenamente conscientes de que nadie mejor
que los representantes de cada una de las islas saben qué
promoción hay que hacer de las mismas.

Partiendo de esta base, los nuevos estatutos de la ATB, en
los que se está trabajando y en breve estarán terminados, prevén
dos niveles de participación de los representantes de cada una
de las islas; en primer lugar, en el mismo consejo de dirección
de la ATB, donde van a estar representados todos los consells
insulares, los cuatro consells insulares, de manera que va a
haber tres miembros del Gobierno de las Islas Baleares, cuatro
miembros de los consells insulares y cinco miembros de las
entidades privadas más representativas del sector. Pero es que
en el segundo nivel, en el segundo nivel de decisión sobre la
promoción, están las comisiones ejecutivas que se van a crear
también conforme a estos nuevos estatutos, y va a haber una
comisión ejecutiva por isla, y esas comisiones ejecutivas
lógicamente van a estar presididas por los presidentes de los
consells insulares, quienes van a poder nombrar a dos vocales
en esas comisiones ejecutivas y cinco miembros representantes
de entidades privadas del sector propio de cada una de las islas.
De esta manera, en esas comisiones ejecutivas, es en el seno en
el que se va a discutir cómo tiene que llevarse a cabo la
promoción, qué productos tienen que ponerse en venta, y al fin
y al cabo lo que vamos a hacer desde el Gobierno de las Islas
Baleares es escuchas a cada una de las islas, porque sabemos
que los representantes de cada una de las islas saben mejor que
nadie cómo hay que vender su isla, cómo hay que vender esa
marca y qué productos hay que poner en valor.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 3856/11, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a modificació unilateral del Conveni de
carreteres.

EL SR. PRESIDENT:

Onzena pregunta, RGE núm. 3856/11, relativa a modificació
unilateral del conveni de carreteres, que formula el diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el passat dijous es va produir un fet insòlit a Mallorca.
En el Ple del Consell Insular de Mallorca el que era el conseller
de Carreteres, d’Obres Públiques i d’Hisenda la passada
legislatura s’assabentava per primera vegada que s’havia produït
una modificació unilateral per part del Govern de les Illes
Balears en aquell temps presidit pel socialista Francesc Antich.
I dic que és un fet insòlit perquè posa de manifest dues coses: la
primera, que el Consell Insular de Mallorca anterior no tenia cap
tipus de diàleg amb el president del Govern, amb el Sr. Antich,
i amb els seus consellers responsables; i, segona, és que poc li
devien preocupar les seves competències i les carreteres de
Mallorca quan efectivament no es va preocupar pel compliment
d’aquest conveni i perquè aquestes partides pressupostàries
arribassin a l’illa de Mallorca.

En qualsevol cas crec que és important, Sr. Conseller, que
vostè faci la valoració i posi ben clar què és el que va succeir i
quina és la valoració que fa d’aquesta resolució unilateral,
perquè aquest cap de setmana una destacada líder socialista feia
una crítica, que potser és que ella tampoc no sap el que va
passar la passada legislatura. Aquesta líder destacada que
acusava el president del Govern de desmantellar els consells
insulars hauria de tenir ben clar que qui va desmantellar els
consells insulars va ser el govern anterior, i precisament el seu
company, el Sr. Antich.

(Aplaudiments)

En qualsevol cas creim que és convenient parlar d’aquests
25 milions d’euros que es va carregar l’anterior govern
socialista; el que va passar també amb el Consell de Menorca,
que probablement ningú no ha parlat amb ells encara; i el que va
passar també amb el Consell Insular d’Eivissa i també la seva
partida pressupostària. Per què aquesta resolució absolutament
unilateral, sense consens, amb nocturnitat i traïdoria?

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Administracions Públiques.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo no puc fer altra
cosa que dir que em sembla malament aquesta decisió unilateral
del Govern de les Illes Balears de rescindir, de llevar aquesta
subvenció als tres consells insulars, i especialment perquè es fa
d’una forma..., sense cap tipus de comunicació, sense cap tipus
d’avís previ, i evidentment açò suposa un cop molt fort per als
pressupostos, per a les economies d’aquestes institucions;
suposa deixar els consells sense la partida pressupostària
corresponent a l’exercici 2011 de 25 milions d’euros, com ha dit
vostè, al Consell de Mallorca; de 3.800.000 euros en el cas
d’Eivissa i de 2.950.000 euros en el cas de Menorca. Açò, tot i
que és molt greu, no deixa de ser conseqüència que no s’han
pagat, amb la qual cosa s’hi afegeix encara al munt, no s’han

pagat les anualitats de 2008, 2009 i 2010 als consells de
Mallorca i de Menorca. És a dir, Sr. Diputat, un panorama
realment trist.

He de dir que en aquest expedient de modificació unilateral
hi ha la firma de l’interventor que autoritza aquesta modificació,
i hi ha el vistiplau de l’anterior conseller d’Obres Públiques,
amb la qual cosa o no sabia el que firmava o sabia perfectament
quina era la seva firma i les conseqüència que podia tenir açò.
Em xoca molt, per tant, que no comuniqués prèviament una
decisió d’aquest calat, perquè té calat polític i té calat
especialment econòmic, ateses les dificultats que estam passant,
i que no es comunicàs prèviament amb els seus companys de
totes les institucions on estaven governant. 

Per tant assenyala unes formes de fer política que nosaltres
no repetirem, nosaltres sempre avisarem, sempre consultarem
amb els consells insulars en el cas que hi hagi modificacions
d’aquest tipus...

(Remor de veus)

...i per tant..., i per tant aquestes formes crec que són les
denunciables. Nosaltres som hereus d’una situació, d’una sèrie
de decisions que estan perjudicant greument els consells
insulars i, Sr. Diputat, el que li vull dir és que aquestes formes
són absolutament denunciables, i especialment amagar el cap
davall l’ala i fer com si no passés res, com si no tinguéssim
absolutament cap tipus de responsabilitat sobre aquestes
decisions preses...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 3858/11, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures econòmiques (III).

Pregunta número 12, RGE núm. 3858/11, relativa a mesures
econòmiques, que formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, Sr. President. Sr. Vicepresident, considera
adequada l’ortodòxia lliberal que vostè defensa que els
ajuntaments apugin la pressió fiscal als seus ciutadans?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident Econòmic.
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EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sr. President. Sr. Diputat, l’ortodòxia econòmica de
qualsevol classe marca que els comptes públics han d’estar
equilibrats. Jo supòs que vostè estarà d’acord amb mi. Supòs
que estarà d’acord amb mi, perquè el seu partit va promoure una
reforma de la Constitució en quinze dies, justament per obligar
a quadrar els comptes públics, comptes públics que obligaven
l’administració de l’Estat i la resta d’administracions. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Vicepresident, crec que estarem d’acord que som en
temps d’ajusts, parlar d’ajusts és parlar d’ingressos i de
despeses. Per tant, és lògic que es discuteixi com afecten
l’equitat les diferents mesures possibles dels ajusts. En altres
paraules, es discuteix com repartir els costos de la crisi entre els
nostres ciutadans. 

Vostè s’ha manifestat al Parlament en contra d’apujar
imposts, perquè tendria un efecte clarament de contracció,
també ha manifestat que s’ha de fer una política econòmica allà
on s’incentivi el consum, s’incentivi l’activitat i no per apujar
impostos. Doncs es veu que els seus no l’escolten i no li fan cas.
Tenim Calvià que és el municipi que més pressió fiscal exigeix
i el més endeutat. Tenim Llucmajor amb un endeutament molt
elevat, amb un increment dels ingressos tributaris del 21%. I
tenim Marratxí, sí, Marratxí, amb un increment de la tributació
del 70% en els darrers vuit anys i el doblament de l’IBI. Palma,
el darrer exemple, el PP ha castigat els seus ciutadans, apuja
l’IBI per damunt de l’IPC entre un 6 i un 12%, sense revisió
cadastral, apuja l’Impost d’Activitats Econòmiques un 6%,
apuja els bitllets de l’EMT una mitjana del 23% o apuja
l’abonament jove d’instalAlacions esportives un cent per cent;
mesures difícils d’assimilar en aquest moments per a molts de
ciutadans.

Qualcú va entendre quan prometien donar feina i protegir les
persones a l’atur que es refereixin a això? Qualcú va entendre
quan deien “no reduciremos los servicios, ni subiremos los
impuestos, porque creemos en las personas como eje de
nuestra acción política” -tríptic de la campanya electoral del
PP-, es referien a això? Doncs bé, molta promesa, però ni han
congelat els imposts, decisió que sí va prendre la Sra. Aina
Calvo, ni han creat feina. El PP castiga el ciutadà quan aquest
ho passa malament. La decisió del PP d’apujar l’IBI és una
decisió política i un incompliment d’una promesa electoral. Sr.
Vicepresident, té un exemple més, el PP diu...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr.
Vicepresident Econòmic.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i Fuster):

Gràcies. Com deia abans, equilibrar els comptes públics és
una obligació de tots, una primera obligació perquè l’economia
funcioni. Dit això, s’ha de dir que els comptes que s’han trobat
molts d’ajuntaments han estat terribles, terribles en gran part
perquè el Fons de Cooperació Local no ha arribat, i no ha arribat
perquè es va fer una modificació pressupostària en determinat
moment per pagar deute bancari. I aquesta modificació no la va
fer aquest govern, la va fer el govern anterior, i com a
conseqüència d’això hi ha dificultats.

També és cert que molts d’ajuntaments es varen trobar
damunt la taula plans per apujar els impostos d’una forma
tremenda, pràcticament tots els governs municipals del PSOE
havien fet plans de grans apujades d’impostos, amb la qual cosa
la immensa majoria de batles...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor!

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

...el que han fet ha estat ajustar i reduir aquelles apujades que
estaven previstes. Per tant, l’ortodòxia que vostè diu és una
ortodòxia, és l’única ortodòxia i és l’ortodòxia que s’està duent
a terme a tots els governs municipals del PP. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 3863/11, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a interconnexió de la dessaladora de Vila
i Sant Antoni.

Pregunta tretzena, RGE núm. 3863/11, relativa a
interconnexió de la dessaladora de Vila i Sant Antoni que
formula la diputada Sra. Maria Virtudes Marí i Ferrer del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, la setmana passada li preguntava sobre l’estat de les
obres de la dessaladora de Santa Eulàlia, avui ens toca veure les
altres dues dessaladores que afecten un projecte ja previst en el
Pla Hidrològic Nacional de l’any 2001 i que és vital per al futur
de l’illa d’Eivissa des del punt de vista mediambiental, ja que
així podrem recuperar els nostres aqüífers i ho és per suposat
per a la qualitat de vida dels nostres ciutadans i per a la nostra
indústria turística.
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Voldríem saber com es troba, ja que la setmana passada ens
deia que res no hi ha previst per connectar la dessaladora de
Santa Eulàlia amb aquesta artèria general que ha de connectar
les tres dessaladores d’Eivissa, com es troba aquesta
interconnexió de les dessaladores de Vila i de Sant Antoni? 

L’any 2007 es va fer un estudi de viabilitat recent arribat el
pacte de progrés en el Govern de les Illes Balears on ja se’ns
deien quines eren les obres necessàries, de xarxes, artèries,
diferents dipòsits a diferents indrets de les illes, i és quatre anys
després quan ens trobam que des de 31 de maig aquestes obres
estan aturades. Hem vist a premsa que el director general de
Recursos Hídrics diu que ni tan sols s’havien iniciat els
expedients d’expropiació per iniciar alguns d’aquests dipòsits
necessaris, veiem també en premsa que hi ha altres obres
pendents d’executar. Voldríem saber si efectivament estam més
a prop d’aquesta interconnexió, d’assegurar el subministrament
d’aigua a tota l’illa d’Eivissa i si una vegada més ens trobarem
amb la sorpresa que el govern Zapatero ha firmat convenis i
després no hi ha recursos per pagar, perquè segons tenim entès,
hi ha obres per executar, projectes modificats per realitzar, però
la veritat és que a dia d’avui, ni més ni manco que deu anys
després que aquesta obra fos declarada d’interès general en el
BOE i cinc anys després d’iniciar-se les obres, a dia d’avui no
som més a prop de tenir una aigua de qualitat i de recuperar els
nostres aqüífers.

Com es troba, Sr. Conseller, aquesta obra? Quines
actuacions i quines esperances podem tenir els ciutadans
d’Eivissa? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Agricultura i Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. El primer que
hem de dir és que les obres tenen per objectiu l’ampliació i la
connexió de les infraestructures existents per poder subministrar
aigua dessalada procedent de les dues plantes dessaladores, la
d’Eivissa i la de Sant Antoni, i després mirar si podem afegir-hi
la que tenim en construcció a Santa Eulàlia, per poder donar una
aigua de qualitat als nuclis de població de tota l’illa d’Eivissa,
que actualment, com vostè sap, són deficitàries.

Les obres de les artèries generals de la dessaladora a les
xarxes de distribució va ser declarada d’interès general, com a
resultat de la Llei 10/2001, que era coneguda com el Pla
Hidrològic Nacional. En data de 18 de maig del 2009, la
Direcció General de l’Aigua va adjudicar l’obra del projecte que
es deia “artèries generals de la dessaladora”, per un import de
8.995.629,31 euros. 

A data de 26 de maig del 2009, es va signar el contracte amb
la UTE adjudicatària i el ministeri també, signant l’acte de
comprovació. Durant el desenvolupament de les obres pareix ser
que varen sorgir imprevists que feren necessària la modificació
del projecte contractat a causa de la impossibilitat de continuar
amb les obres, perquè no hi havia la disposició dels terrenys
necessaris i havent executat les unitats d’obra no afecten el

projecte modificat, dia 31 de maig del 2011, es va signar l’acte
de paralització temporal de les obres.

Com estan? En aquests moments les obres, com els he dit,
s’acaben de paralitzar totalment dia 31 de maig per falta de
terrenys i en aquests moments el que feim és tramitar el nou
projecte modificat. Les obres continuen paralitzades perquè no
som capaços encara de disposar d’aquells terrenys que s’han
d’expropiar, i la darrera notícia que tenim és que dia 26 de
setembre del 2011, el Ministeri de Medi Ambient ha enviat al
Govern autorització per a la informació pública del projecte
modificat. La nostra intenció, quina és? Previsió d’iniciar el
gener del 2012 les obres, amb una duració d’uns dotze mesos i
procurar que a finals del 2012 o principis del 2013 en pugueu
gaudir tots els eivissencs.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 3849/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inversions silencioses.

Pregunta número 14, RGE núm. 3849/11, relativa a
inversions silencioses, que formula la diputada Sra. Margalida
Cabrer i González del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Els
darrers quatre anys dins aquesta cambra, els partits ara a
l’oposició, ple rere ple, varen qüestionar totes les inversions que
de forma tangible i clara es varen fer a les nostres illes i que
varen suposar una empenta molt important per a la nostra
modernització i la nostra reactivació econòmica. En
contraposició a aquelles inversions, ens donaven lliçons, ple
rere ple, d’un altre tipus d’inversions bastant misterioses que
anomenaven inversions silencioses. En teoria eren les inversions
perfectes perquè suposaven una cosa així com generació de
riquesa i d’activació econòmica diferent i millor del que s’havia
fet. 

La realitat és que tot aquest misteri i tot aquest silenci no
han tengut cap resultat tangible ni visible, ni en generació de
riquesa, ni en activació econòmica ni en creació de llocs de
feina. Tot el contrari. Però això tendria més o menys
importància si no fos que fent aquestes inversions misterioses
varen gastar 2.763 milions d’euros de nou endeutament. En
quatre anys es va quasi triplicar el total de l’endeutament de tota
la nostra història autonòmica. Teníem un poc més de 1.500
milions de deute i vàrem passar a 4.500. Una barbaritat i una
autèntica hipoteca. Aquest endeutament, Sr. Vicepresident, és
molt elevat i no sabem on són. El tren no hi és dins aquestes
inversions, ja ho hem vist; tampoc no hi són les carreteres, hem
vist com varen llevar als consells insulars les seves partides; ni
el Palau de Congressos, que és fons estatutari; ni tampoc la
Platja de Palma. Llavors, on han anat?, posam imaginació i ni
amb imaginació arribam a aquesta xifra, estudis, publicitat,
subvencions, viatges, cursos, càrrecs duplicats, ... Són aquestes
les inversions, Sr. Vicepresident? Esper, Sr. Vicepresident, que
el seu govern quedi curt amb aquestes inversions, perquè el seu
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antecessor va fer massa llarg. Val més ser més curt i tenir més
ortodòxia pressupostària, com vostè predica. És molt millor per
als ciutadans.

Per això li deman la seva valoració sobre les misterioses i
silencioses inversions fetes durant l’anterior legislatura. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula Sr. Vicepresident Econòmic.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sra. Diputada, jo crec que és una lliçó que hem d’aprendre.
Durant la legislatura passada es varen gaudir dels pressuposts
més grossos de tota la història de Balears, els que tenien les
xifres més elevades, i els ciutadans no varen percebre en cap
moment cap millora. 

Jo crec que d’alguna manera, aquesta forma d’actuar és un
paradigma, és un exponent del que no ha de ser el Govern, de
per on no hem d’anar. Hem d’anar per una altra banda, una altra
banda que sigui més visible, que sigui més transparent. El
govern anterior no només tenia infraestructures silencioses, sinó
que també hi havia silencis clamorosos en altres coses, com per
exemple el Pla de sanejament, un pla de sanejament que es va
presentar quatre vegades i del qual no vàrem tenir cap notícia en
cap moment.

Crec que les inversions han de ser inversions reals i no
inversions immaterials, que el que suposen, al cap i a la fi, és un
artifici comptable, passar d’un concepte d’inversió a un altre de
despesa sense dir-ho, sense mostrar-ho al públic. Per tant, a més
de silenciós és realment poc transparent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 3855/11, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canvi de model del
descompte a residents.

Pregunta número 15, RGE núm. 3855/11, relativa a canvi de
model de descomptes a residents que formula la diputada Sra.
Maria Assumpció Pons i Fullana del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El fet de
la insularitat provoca unes disfuncions que han de ser corregides
i uns sobrecosts que han de ser compensats per evitar que viure
a una regió insular, com és el cas de Balears, suposi estar en
situació d’inferioritat respecte dels que viuen a la península. Ni
els ciutadans d’aquestes illes, ni les famílies, ni les empreses
han de patir perjudicis. Tampoc no podem perdre competitivitat.
Per tot açò, reclamam un transport en condicions, amb unes
tarifes, uns trajectes i unes freqüències que garanteixin els
nostres desplaçaments.

Per aquest motiu, s’ha mobilitzat la societat civil
menorquina entorn a la plataforma ciutadana “el transport aeri
ofega Menorca” i han recollit 23.000 firmes per demanar
precisament unes comunicacions aèries molt més dignes. Fa una
setmana, en aquesta mateixa cambra, el Grup Parlamentari
Popular, a través de la diputada Sra. Virtudes Marí, va
denunciar i rebutjar l’increment dels preus en els vols
interinsulars, aprovada pel Ministeri de Foment, que no es va fer
públic fins després de les eleccions municipals i autonòmiques,
exactament dia 7 de juny, el mateix dia que es va constituir
aquest Parlament. 

El nou govern balear, amb representants dels consells
insulars de Menorca i Eivissa, senyors Luís Alejandro i Carmen
Ferrer, van participar dia 6 d’octubre a Madrid a la primera
reunió de la Comissió mixta del transport aeri. En aquesta
reunió, el director general de Ports i Aeroports va traslladar a la
Direcció General d’Aviació Civil el grau d’insatisfacció dels
usuaris de Balears i va demanar millorar l’obligació del servei
públic avui en vigor.

Sr. Conseller, volem conèixer quines són les propostes i les
iniciatives que ha presentat el Govern en el Ministeri de
Foment, concretament si ha plantejat canviar el model de
descompte a residents per un nou sistema de preu fix i tancat i
que a la vegada suposi una major bonificació per compensar la
doble insularitat que pateixen Menorca, Eivissa i Formentera.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme, Esports
i Transports.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Diputada. Es evidente
que el Govern es plenamente consciente de los problemas que
el transporte aéreo supone para nuestros ciudadanos y nuestra
comunidad autónoma. Ante ello y desde el principio, nuestro
presidente tuvo múltiples reuniones con compañías aéreas,
participó en el Foro Illa del Rei de Menorca, se reunió con la
Plataforma transporte aéreo ofega Menorca. Y lo mismo he
hecho yo y el director general de Puertos y Aeropuertos con
múltiples reuniones para tratar estos temas.
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Realmente, siendo conscientes de que es una competencia
que no es del Govern balear y sin perder en ningún momento el
objetivo a medio o largo plazo de la declaración de servicio
público de los vuelos entre las islas y la península y sin perder
tampoco el objetivo de este govern de conseguir la cogestión
aeroportuária, sí es cierto que hemos considerado oportuno
realizar determinados estudios, que realice concretamente el
Ministerio de Fomento determinados estudios para intentar
mejorar la situación; estudios relativos a las frecuencias,
estudios relativos a las tarifas, la posibilidad de volver a las
tarifas máximas y no a las tarifas de referencia, y por supuesto
también estudios relativos a los descuentos por residencia. En
este sentido se podían estudiar, y vamos a pedir al Ministerio de
Fomento que se estudie también la posibilidad de aplicar los
descuentos de residentes a las tarifas de la clase turista y la
posibilidad de aplicar una cantidad fija y no un porcentaje.

Somos conscientes de que todo ello se tiene que estudiar.
Entonces aprovechando la reunión de la comisión mixta entre
la comunidad autónoma y el Ministerio de Fomento, celebrada
el pasado 7 de octubre, trasladamos la primera de las cuestiones,
que es la posibilidad de establecer una cuantía fija en relación
al descuento de residente. Simplemente trasladamos esa
posibilidad para que se estudie y una vez realizados los estudios
por parte del Ministerio de Fomento, el Govern actuará siempre
teniendo en cuenta los intereses favorables para los ciudadanos
de estas islas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 3857/11, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a deute amb les entitats
financeres de l'IBAVI.

Pregunta número 16, RGE núm. 3857/11, relativa a deute
amb les entitats financeres de l’IBAVI, 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. Como estable la Constitución, y todos lo sabemos,
los poderes públicos han de promover las condiciones para
hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada. Así,
un Gobierno del Partido Popular creó el IBAVI para promover
VPO. Lamentablemente la pasada legislatura esta materia
también ha sido un ejemplo de mala gestión. A los gastos
conocidos de cuadros, libros y estudios externos, se unen
actuaciones irresponsables de espaldas a la realidad actual
económica y las enumeraré brevemente. 

Uno. Compraron a promotores privados edificios terminados
de viviendas libres, que como no los vendían, los promotores
pidieron su calificación a VPO y alegramente el IBAVI los
compró. Pendientes actualmente incluso de financiación.

Dos. Volvieron a hipotecar suelo ya pagado, sin saber para
qué ha servido el dinero, creando más deuda financiera.

Tres. Compraron suelo para VPO sin planificación, ni
interesarles la demanda, sabiendo además que no construirían,
con créditos financieros que en aquel momento no pagaron ni
intereses y que ahora habrá que pagar intereses y capital. 

Actuaciones com estas han llevado a la difícil situación
actual. En esta cámara, todos los conocemos, hay autores y
cómplices de esta mala gestión, por eso queremos saber ¿con
qué deuda con las entidades financieras se ha encontrado el
IBAVI al inicio de esta legislatura? Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, bé, la resposta és
que el global de deute contret amb les entitats financeres i
pendent de devolució que ha trobat el nou equip de govern és un
total de 23,5 milions d’euros, i això es desglossa en dos grans
apartats: un, de compra d’edificis ja acabats, i un altre, de
compra de sòl.

Pel que fa als edificis acabats, en total puja a uns 3.300.000
euros i això correspon a dues actuacions: una a Manacor i una
altra a Capdepera. I pel que fa a compres de sòl, doncs resulta
un total de deute de 20.200.000 euros, allà on destaquen
sobretot cinc actuacions: a Campos n’hi ha una de 15 milions
d’euros; a Inca n’hi ha una altra amb 900.000 euros; a Palma, a
Sa Calatrava, 2.700.000 euros; a Santanyí, una altra de 874.000
i a Llucmajor una altra de 730.000.

En resum, com he comentat, parlam de 23,5 milions d’euros
pendents de tornar a les entitats bancàries que condicionen en
aquest moment la majoria de les activitats i iniciatives en
marxa. És preocupant perquè tenim una situación on els
venciments ens vénen molt damunt, tenim venciments
pràcticament a finals d’enguany i a finals de l’any que ve. És a
dir que aquests 23,5 milions d’euros, la quasi totalitat, els hem
de liquidar en qüestió d’un any, això també és un problema que
qualsevol empresa, no només una empresa pública, sinó que
qualsevol empresa privada amb un palanquejament com el que
té dóna a entendre que no s’ha gestionat tot allò bé que tal
vegada s’hauria pogut gestionar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir? Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE: 

Gracias, no, bueno, para agradecer al conseller que nos dé a
conocer la cruda realidad, que algunos ya conocerán, cantidades
que el actual govern ya no podrá disponer y que han hecho que
estas cantidades no sepamos a qué se han destinado. Aquí ha
habido unos préstamos financieros que actualmente, no sé si
como muchos decían en otras instituciones como el Consell,
claro, como hay una caja común, cojo, cojo de ahí y así vamos
tirando. Lamentablemente, ya no disponemos de ello.

Gracias.

I.17) Pregunta RGE núm. 3894/11, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa als
motius pels quals el Govern de les Illes Balears ha decidit
crear la figura del delegat del Govern a l’illa de
Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta núm. 17, RGE núm. 3894/11, presentada en
substitució de la RGE núm. 3861/11, relativa a per quins motius
el Govern de les Illes Balears ha decidit crear la figura del
delegat del Govern a l’illa de Formentera, que formula el
diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. President, divendres passat ens
va sorprendre la notícia que el Consell de Govern inicia els
tràmits per a la creació d’un nou òrgan administratiu, en aquest
cas una delegació del Govern a l’illa de Formentera. Voldríem
saber els motius que han dut al Govern a la creació d’aquest nou
òrgan administratiu.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Barceló, la
resposta és molt senzilla: simplement per millorar el servei del
Govern als ciutadans de l’illa, en aquest cas, de Formentera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Fa un moment un conseller del seu
govern deia que vostès escoltarien els consells, la sorpresa crec
que a Formentera va ser gran, no s’ha escoltat, que jo sàpiga, el
Consell de Formentera a l’hora de crear aquest òrgan
administratiu.

Vostès, en nom de l’austeritat, varen parlar d’eliminar
duplicitats administratives, amb aquesta decisió no només no
n’eliminen cap, sinó que creen una nova duplicitat
administrativa, absolutament innecessària, i vostè ho sap.

Sap o m’ha parlat de millorar el servei dels ciutadans de
Formentera, la veritat és que jo el que veig és que aquí darrera
no hi ha la intenció de millorar el servei als ciutadans de
Formentera, hi ha una decisió política claríssima, la de crear un
comissari polític a l’únic consell insular que no està governat
pel Partit Popular, aquesta és la realitat. Creen una estructura
que té un cost econòmic, insistesc en la seva idea d’austeritat,
que cada vegada anam veient quina és, i llavors, evidentment
també, li vull recordar que una nova semblança amb un govern
del Sr. Matas, sé que no li agrada que a vostè el comparin amb
el Sr. Matas, però del 2003 al 2007 vàrem tenir exactament el
mateix, comissaris polítics a l’únic consell que en aquell
moment estava controlat pels progressistes, comissaris polítics
a l’illa de Menorca. Ara tornen a repetir la història amb el
Consell de Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies, Sr. Barceló.
Miri, la delegació que es constituirà permetrà tenir un accés més
senzill i més centralitzat a tots els serveis que dóna la comunitat,
a més a més, aquesta delegació actuarà com a coordinadora
administrativa.

Miri, nosaltres volem donar un millor servei a les persones
de Formentera, però ho feim d’una manera diferent de com ho
va fer l’anterior Govern, que pensava que colAlocant
determinades persones de Formentera bastava per millorar els
serveis del Govern. Per exemple, el Sr. Hilari Ferrer, assessor
del president Antich, que cobrava 54.000 euros, o el Sr. José
Ramón Mateos, que estava a Interior, o el Sr. Vicenç Tur, que
estava a Agricultura. Varen millorar la qualitat i la gestió del
Govern balear? Jo crec tot el contrari.

Nosaltres feim política d’una altra manera, encara que els
sàpiga greu. I nosaltres, Sr. Barceló, convé que miri els
programes electorals dúiem en el nostre programa que crearíem
la delegació del Govern juntament amb la coalició del Grup del
GIF, per tant informar-se un poquet.
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Li diré una cosa que és molt important: piensa el ladrón que
todos son de su condición, i és el que vostè ha dit en el tema de
la política.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petita cridòria)

Miri, simplement, nosaltres feim les coses d’una altra
manera, és molt fàcil d’entendre, entendran millor i atendran
millor el servei als ciutadans de Formentera acostant els serveis
del Govern a Formentera que no acostant les cadires de qualcú
que feia feina al Govern només per a Formentera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I.18) Pregunta RGE núm. 3859/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures econòmiques
(IV).

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta núm. 18, RGE núm. 3859/11, relativa a mesures
econòmiques que formula la diputada Sra. Francesca Lluch
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista.

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, coincidirem, president
del Govern, que vivim moments d’incertesa econòmica i social,
però crec que per damunt de tot preocupa una qüestió als
ciutadans d’aquesta terra, que és que durant molts anys hem
aconseguit un estat del benestar, hem aconseguit, gràcies a
molts d’esforços una sanitat pública i gratuïta, una educació
pública i gratuïta i uns serveis socials dignes i de qualitat; tot
això, que són drets socials aconseguits, ara estan en perill, tot
això preocupa molt la ciutadania d’aquesta terra, que aquests
drets no passin a ser uns privilegis per a uns pocs.

Per això, Sr. Bauzá, li deman: per què creu vostè, a qui creu
que van dirigides vostè les manifestacions que s’han produït
darrerament a les Illes Balears? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

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

Molt bé, jo contestaré, igualment com que vostè canvia el
títol de la pregunta al que ens demana, però bé, jo contestaré
igual. I m’agradaria demanar-li que em concretàs exactament a
quines retallades socials fa referència la seva pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

EL SR. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Si vol li faig una classe de lectura, Sr.
President del Govern, perquè cada setmana és una cosa
espectacular.

La pregunta que jo li faig -i la hi repetesc, per si no l’ha
entesa- és la que ve escrita: Sr. President del Govern, a qui creu
que van dirigides les protestes sobre els retalls socials
d’aquestes darreres setmanes a les Illes Balears?

Aquesta és la pregunta que li he formulat, la que surt escrita,
la que vostè té escrita i la que hauria d’haver contestat.

Miri, Sr. Bauzá, ja que no contesta, jo li ho explicaré. Crec
que vostès, des que governen, estan fent por a la ciutadania i
estan perjudicant els més febles, i jo crec, Sr. Bauzá, que hauria
de tenir en compte que la gent està sortint al carrer perquè
vostès estan creant una alarma social inexplicable. I vostè pot
considerar que no és un retall social, però jo crec que sí, és un
retall social anunciar que retallaran 150 milions d’euros del
pressupost de sanitat pública, que reduiran 78 milions d’euros
a educació pública; que 4.500 interins tal vegada demà no
tendran feina; anuncien que n’acomiadaran 800 sense cap pla
que ho expliqui i que ho expliquin. I sobretot, Sr. Bauzá, paguen
als grans i no paguem als petits, per tant estan perjudicant els
més febles d’aquesta societat de les Illes Balears.

Sr. Bauzá, jo crec que les coses es poden fer d’una altra
manera, és ver que hi ha preocupacions, és ver que és difícil,
però les coses es poden fer des del diàleg i des del consens, es
poden fer explicant, es poden fer venint al Parlament a debatre,
es poden fer reunint-se amb agents socials i econòmics i
intentant consensuar i s’hauria de fer així, Sr. Bauzá, perquè
està en perill una de les qüestions que més cohesionen la
societat de les nostres illes i que és l’estat del benestar.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Té la paraula el Sr. President
del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
Armengol, miri, o vostè no se n’assabenta o vostè no es vol
assabentar de què va això i em sap greu perquè vostè fa temps
que és aquí i no és novella en la matèria.
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Miri, la culpa d’aquesta situació, i no vulguin amagar d’una
manera o altra, és exclusivament seva, però nosaltres som aquí
per solucionar la papereta que vostès ens varen deixar. Per això
ens vàrem presentar i per això som aquí.

Miri, han arruïnat aquesta comunitat, les xifres són les que
són i vostès continuen com si això no anàs amb vostès; vostès
pareix que els darrers quatre anys no existien, només hi havia
inversions silencioses, per a això sí que existien.

Miri, si vostès tenguessin un poquet de dignitat com a mínim
restarien callats cada vegada que parlen d’això.

(Remor de veus)

Miri, vostès no em faran creure ni a mi ni a la majoria de la
societat que aquestes manifestacions es produeixen com a
conseqüència de la gestió del nostre govern, ni a mi ni a ningú.
Però miri, jo pensava que els retalls a què vostè faria referència
no són els que diu vostè que es faran, que diu que s’han fet, sinó
als que sí que ja s’han fet, que jo li diré quins són: retalls en
prestacions socials, Govern socialista del Sr. Zapatero: Atención
a la dependencia, disminució d’11,5%; Disminución de red
básica de servicios sociales, 11,9%; Apoyo a familias y
atención de menores, 28,3%; Prestación de maternidad,
paternidad y riesgo durante la lactancia, 11%; Eliminación del
cheque bebé, dialogat i consensuat; deducció d’un 42% de les
prestacions per un fill a càrrec; Plan de acción para
discapacidad, 43%, que s’ha incrementat en 80%; Donació i
trasplantament d’òrgans, 47,6%; Fons de cohesió, 12%; Plan de
calidad, 29%; Estrategias de salud, 46%; Programa de
investigación sanitaria y ayuda a la política social 49%.

Miri, vostès no passaren per aquí, vostès estigueren aquí i
ens han deixat el que ens han deixat, arruïnada aquesta
comunitat. No ens demanin comptes als que sí arreglarem
aquesta situació.

Però miri, Sra. Armengol, per molt que vostè i tots vostès i
els que han gestionat s’amaguin, dia rere dia, ple rere ple, com
si això no anàs amb vostès, ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President.

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

... això va amb vostès, han governat durant quatre anys i no
es poden amagar de la mala gestió.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

II. InterpelAlació RGE núm. 3474/11, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general
econòmica.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la InterpelAlació RGE núm. 3474/11,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general econòmica.

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la
Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Socialista presentam
una interpelAlació al president del Govern de les Illes Balears
sobre la situació econòmica que vivim a les nostres illes i
específicament sobre el Pla de sanejament que va aprovar en el
Consell de política fiscal i financera durant aquest mes de juliol.
Dic que presentam una interpelAlació al president del Govern
perquè tengui oportunitat de no amagar-se, perquè tengui
oportunitat de respondre en aquesta cambra, perquè tengui
oportunitat d’explicar, Sr. President del Govern -veig que això
és l’interès que té, aquesta és la valentia del president del
Govern, aquesta és la forma d’entendre la democràcia del
president del Govern de les Illes Balears, aquest és el respecte
a la institució que és la seu de la sobirania, del que han decidit
els ciutadans d’aquesta terra, aquest és el respecte institucional,
per això ara podem entendre que el president del Govern ens ha
demanat a l’oposició que callem, idò no callarem, idò no
callarem, i vendrem aquí a donar la veu de tots aquells que
pensen diferent de vostès.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I vendrem aquí perquè això és l’obligació democràtica
primera, tenir un govern que doni explicacions i tenir una
oposició que controli aquest govern i qui no entén el sistema
democràtic crec que tal vegada no és digne de ser president del
Govern de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

I ja que el president del Govern no té interès a debatre amb
l’oposició sobre les mesures econòmiques que pren, tal i com no
té interès a pactar-ho amb els agents socials i econòmics, tal i
com no té interès de parlar-ho absolutament amb ningú, com
que el president del Govern pensa que té 35 diputats i que això
vol dir carta blanca, que es pot fer el que sigui, el que vulguin
sense haver de donar explicacions a ningú, jo els explicaré que
crec que això no és així. I crec que no és així, i nosaltres, des del
Grup Socialista, hem dit des del principi, i vull repetir avui -Sr.
Vicepresident, li parlaré a vostè que supòs que és el que em
contestarà-, i avui explicarem per què no és així, i hem dit des
del principi que des del Grup Socialista hem ofert diàleg i
consens.
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I ho vull repetir avui, nosaltres creim que en una situació de
dificultats econòmiques com la que es viu a la nostra terra, la
forma de sortir-ne no és des de la imposició, des de la
prepotència, des de la falta de diàleg, des de la falta de respecte
als qui defensam unes postures diferents, però que també tenim
una gent que ens dóna la legitimitat de ser aquí asseguts, sinó
que la postura, crec que valenta, decidida i realment eficaç per
sortir-ne és la del diàleg i la del consens, diàleg i consens que
nosaltres, malgrat l’actitud impresentable del president del
Govern de les Illes Balears, volem mantenir, una actitud de
consens per responsabilitat amb la ciutadania d’aquesta terra.

I vostès, em permetran que els ho digui, senyors del Govern
del Partit Popular, no són gens responsables, perquè des que
governen han creat una situació de caos i d’alarmisme que ha fet
un despropòsit dels comptes públics d’aquesta comunitat
autònoma. Vostès són els que varen sortir dient que no podrien
pagar nòmines, va sortir el president del Govern fins i tot
comparant la situació de Balears amb la situació de Grècia, i per
tant això ha creat una situació de caos absolut; han aconseguit
que els bancs no els donin cap crèdit; han aconseguit que totes
les seves promeses siguin paper banyat, es varen comprometre,
recordarem, que el mes de setembre tendrien un calendari de
pagaments, encara l’esperam; es varen comprometre que els
primers serien els que tenguessin necessitats socials, han fet tot
el contrari, han pogut pagar 10 milions d’euros a Acciona, com
hem recordat moltes vegades, però no han pagat el que deuen a
les entitats de discapacitat, per posar un exemple, i no han
volgut posar negre damunt blanc com estan els comptes públics
d’aquesta comunitat autònoma. Varen prometre que
presentarien un pressupost del 2011, que jo els record que, tal
i com diu el Síndic de Comptes, tenen l’obligació de presentar
el pressupost de l’any 2011, i per tant esperam a veure què
pensen fer.

Avui, a més, ens preocupa una cosa més, Sr. Aguiló, que
veim en els mitjans de comunicació que anuncien que tal
vegada no presentaran en temps i forma el pressupost per a
l’any 2012, per tant m’agradaria que ens contestàs això: quan
pensen entrar en el Parlament de les Illes Balears el pressupost
per a l’any 2012?

I vostès, creim que amb aquesta intencionalitat de governar
des de l’obscurantisme, no han presentat el pressupost, han creat
aquest alarmisme, tot perquè estan a les ordres exclusives de
Gènova, del PP de Madrid, que els diuen: hem de crear molt
d’enrenou, fins dia 20 de novembre, perquè la gent entengui que
hi ha d’haver un canvi de govern a Espanya; bé, i jo li dic,
vostès tenen la responsabilitat de defensar els interessos dels
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears i crec, sincerament,
que no ho han fet ni ho estan fent.

Per tant, tenim una situació dels comptes públics obscura,
perquè vostès no l’expliquen. Hem demanat una compareixença
del vicepresident Econòmic per parlar del Pla de sanejament, no
l’ha volguda fer, per això aquesta interpelAlació avui al president
del Govern; un document que va ser aprovat en el mes de juliol
va entrar ahir, oficialment, en el registre del Parlament, després
diuen que volen pagar en 25 dies, si estan tres mesos per fer-nos
una fotocòpia del Pla de sanejament, aquesta és la realitat de la
seva administració, aquesta és la seva responsabilitat perquè són
vostès els que governen.

Un pla de sanejament que varen aprovar sota unes premisses
que nosaltres no compartim: primera premissa, no varen acotar
bé els ingressos que podem tenir a les Illes Balears, vostès han
renunciat, aprovant aquest Pla de sanejament, als 240 milions
d’euros del Fons de competitivitat que ens havien d’avançar
l’any 2011; hi ha una renuncia clara, per tant hi ha un retall de
240 d’aquests 333 que preveu el Pla de sanejament; una
renúncia a augmentar imposts a la comunitat autònoma, no com
deia bé el diputat Vicenç Thomàs que pugen els imposts a tots
per igual, aquells que afecten els que més tenen aquests no els
volen tocar, aquests que podrien afectar les classes, les rendes
de més de 700.000 euros aquests ni pensar-ho, l’IBI està bé,
però el de Patrimoni, el que afecta els nostres, aquest no el
tocam. I així no feim més ingressos i a canvi només feim
retallades, aquest és el plantejament que vostès han fet en el Pla
de sanejament, menys ingressos i exclusivament dedicar-se a les
tisorades.

Que, per cert, si vostès no se senten alAludits per les
manifestacions, jo li diré que clarament les tisorades les
practiquen vostès, vostès practiquen una retallada d’aquests
333,3 milions d’euros en el pressupost, tal i com preveuen, en
el Pla de sanejament, i que a mi, Sr. Aguiló, ja no vull ocupar
aquest temps de la interpelAlació per discutir-lo-hi, ni tan sols
per criticar-lo-hi, simplement li vull donar una oportunitat avui
que pugi a aquesta tribuna, ja que el Sr. Bauzá no té coratge,
que pugi vostè i almanco a veure si algú pot defensar la política
d’aquest Govern, si és que algú s’atreveix a defensar-la, i que
expliqui als ciutadans, que expliqui als representants
parlamentaris a què consisteix aquest Pla de sanejament.

I li faig una sèrie de preguntes que m’agradaria que
contestàs, clarament, amb brevetat i explicant sí o no i per què,
que és el que se sol fer quan un té ganes de la transparència i de
ser entès.

Miri, les preguntes són clares. Primer de tot, pensa presentar
el pressupost 2011 o pensa presentar el pressupost 2012? Si és
el cas del 2012, ens agradaria saber quan el registraran en el
Parlament de les Illes Balears. M’agradaria saber també per què
han renunciat als 240 milions d’euros, i si vostè em diu “no he
renunciat”, digui’m amb qui s’ha reunit per gestionar la
negociació perquè aquests 240 milions d’euros es paguin el
2011; digui’m quines reunions ha fet vostè i quines reunions ha
fet el Sr. Bauzá, a qui li han demanat reunió i de què han tractat
a cada una de les reunions. 

Digui’m explícitament en què consisteix la retallada de 150
milions d’euros de la sanitat pública. La Sra. Castro ens deia
l’altre dia que això no afecta prestacions sanitàries; l’altre dia li
trèiem l’exemple, que per a vostès és una anècdota, per a
nosaltres és important, que ja deixaran de pagar els bolquers per
als discapacitats menors de 21 anys; per a nosaltres això és una
prestació, podrem discutir el que ho és o no, però per a nosaltres
ho és. Digui’m aquests 150 milions d’euros de retall en sanitat
pública l’any 2011 a què afecten exactament.
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Digui’m també a què afecten els gairebé 90 milions d’euros
de retall en educació pública que vostès en el Pla de sanejament
s’entén que van per capítol 1; digui’ns exactament quines
polítiques faran per reduir aquests 90 milions d’euros a
l’educació pública. 

Digui’m a què afecten els 80 milions d’euros que preveuen
retallar d’inversions a les corporacions locals. Ja hem vist que
via SMS han explicat als batles que només rebran el 25% del
fons de cooperació, i a més pensen retallar 81 milions més.
Digui’ns quins programes deixaran de fer. 

I digui’ns si pensa o no aplicar l’impost de patrimoni per a
les rendes altes, de més de 700.000 euros, que suposaria una
entrada d’ingressos en aquesta comunitat autònoma de 35
milions d’euros. 

Sr. Aguiló, crec que les preguntes són clares. Jo ja no en
necessit més, però crec que és necessari que la ciutadania, que
aquests diputats tenguem una informació de vostès, de primera
mà. Miri, jo li diré el que li deia al principi: en política és molt
important, per donar confiança a la ciutadania, i crec que en
aquests moments d’una situació econòmica complicada i social
complicada, els que governen, que són vostès, tenen l’obligació
i la responsabilitat de donar confiança a la ciutadania. La
confiança no es dóna des del menyspreu al Parlament, la
confiança no es dóna des de la imposició, la confiança no es
dóna des de la supèrbia, la confiança no es dóna amb
l’alarmisme i el caos que estan creant vostès. La confiança
s’aconsegueix si són capaços de consensuar, de dialogar,
d’asseure’s amb aquests grups que estan a l’oposició,
d’asseure’s amb agents socials i econòmics d’aquesta terra i
pactar un full de ruta, tal com nosaltres anàvem fent la passada
legislatura. I la confiança, Sr. Aguiló, es dóna assumint que els
que governen són vostès; ja duen 120 dies, per favor expliquin-
nos què estan fent amb l’economia d’aquesta terra.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. En nom del Govern té la paraula el
Sr. Vicepresident, Sr. Aguiló.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sr. President, senyores i senyors diputats, intentaré explicar
una vegada més en què consisteix la política del Govern per
veure si entre tots l’entenem i es fa més fàcil.

En primer lloc el que volem fer és deixar fer el que s’havia
fet fins al moment en què nosaltres vàrem entrar. En aquest
sentit el més important és afrontar les obligacions que tenim
com a govern, intentar que els serveis socials, que la sanitat, que
l’educació puguin tenir continuïtat cap al futur. Aquest és
l’objectiu número u, i per això necessitam un canvi de política

respecte al que havia estat l’època anterior, un canvi de política
que a base de no reconèixer la realitat, a base de no reconèixer
que hi havia crisi, a base de no reconèixer que els ingressos
havien caigut, i a base de no reconèixer que no es pot arribar a
tot, el que es va fer va ser endeutar aquesta comunitat al límit,
al límit, literalment; al límit vol dir a punt de caure, i aquesta és
la situació que nosaltres volem reconduir, i per això hem hagut
d’actuar en quatre mesos, no en quatre anys -jo no crec que
arribi a quatre mesos, crec que són menys, encara-, en quatre
mesos i no en quatre anys, i aquest canvi de política necessita
una mica més de temps, el necessita, em sap greu però és així,
necessita una mica més de temps, perquè la motxilla que duim
darrere és excessivament grossa i necessitarem temps per poder-
la dirigir.

En aquest sentit mai no ens hem negat al diàleg, mai ens
hem negat a la confrontació d’idees, mai. És més, jo crec que és
la primera vegada, la primera vegada, que hi ha un pla de
sanejament conegut, és la primera vegada, perquè de fet els
comptes públics varen començar a estar descompensades de
forma alarmant fa tres anys, i des de fa tres anys es feien plans
de sanejament, i aquests no es varen conèixer en cap moment.
De fet, durant els primers sis mesos es varen elaborar quatre
plans de sanejament i tampoc no varen ser coneguts. Ens hem
de demanar-se per què, per què no varen ser coneguts? Bé, idò
jo li ho diré, per què no varen ser coneguts: perquè un pla de
sanejament té un objectiu, i existeix per alguna cosa, i existeix
perquè hi ha hagut una gestió dolenta, així de clar, perquè no hi
ha hagut una bona gestió. Si hi hagués una bona gestió no faria
falta un pla de sanejament, i aquesta gestió dolenta consistia a
gastar el que no es tenia, fer promeses a les quals no es podia fer
front, i això ha duit a un descrèdit de la comunitat, un descrèdit
al qual hem de fer front. Hem de guanyar la credibilitat, és cert
que l’hem de guanyar, però l’hem de guanyar complint les
nostres promeses, fent allò que realment havíem dit que faríem,
i això és el que estam fent.

Per posar un exemple, aquí tenc un grapat de notícies, i entre
d’altres el Sr. Sampol va demanar a la Sra. Salgado, li va fer una
pregunta a principis de juny, de si pensava pagar els 240 milions
d’euros del fons de competitivitat. La resposta de la Sra.
Salgado va ser: “Jo vaig avisar abans del setembre del 2010",
abans del setembre del 2010. Per tant aquesta forma de fer
gestió del Govern anterior de no reconèixer la realitat els va dur
a prorrogar un pressupost que sabien que no es podia incomplir
perquè ja tenia uns ingressos que serien difícilment
recuperables. I evidentment nosaltres des del primer dia ens
vàrem posar en contacte amb el ministeri per recuperar aquests
doblers i per poder treure aquest pla de sanejament, que era
absolutament necessari per poder acudir a les institucions
financeres per obtenir crèdit, crèdit que no se’ns volia donar en
aquell moment perquè pràcticament estaven esgotats tots els
recursos i totes les accions. Hem de pensar que es va fer una
emissió de bons patriòtics el mes de febrer, i en el mes de juny
ja no hi havia doblers. De fet la meva primera acció com a
conseller va ser haver de negociar un crèdit, un crèdit que ens
varen donar en aquell moment, per poder fer front a les
obligacions del mes de juny, del mes de juny; nosaltres vàrem
prendre possessió crec que era el dia 21 o 22, i el mes de juny
ja hi havia obligacions que varen necessitar accions urgents,
immediates. 
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Ben igual va passar amb el Pla de sanejament, un pla de
sanejament que s’havia de presentar abans de dia 22, en
principi, de juliol, que finalment va ser presentat el 27 de juliol,
i vàrem haver de posar-nos mans a l’obra amb una agilitat poc
coneguda, poc freqüent, perquè en quinze dies el vàrem haver
de fer, i per això vàrem agafar el Pla de sanejament que vostès
varen deixar, el vàrem desfer i el vàrem tornar a fer d’una forma
diferent perquè ens guanyàs credibilitat. I la credibilitat que no
tenia era bàsicament perquè es feien promeses que no podien
complir-se, es feien promeses dins aquest pla que de fet no
s’havien duit a terme: parlava de plans d’estalvi d’energia,
parlava de plans de reducció de personal, parlava de plans de
diferent gestió de l’administració sanitària, etc., etc., i d’això no
s’havia duit a terme res de res. Per tant aquest exercici es va
haver de fer en un temps rècord de quinze dies per donar
quantificació al pla, per donar-li quantificació i per donar-li
aquesta credibilitat que feia falta, tal com va ser reconegut per
la mateixa ministra a la reunió que vàrem mantenir al final del
mes de juliol. 

En aquella reunió de li va tornar a demanar el fons de
competitivitat, no tan sols el fons de competitivitat, sinó tots els
deutes que té l’administració i que nosaltres reclamam de totes
formes al Govern d’Espanya. Però el que va passar va ser que
ens va dir el que vostès ja saben: que el dia 10 de maig del 2010
el Sr. Zapatero va rebre una sèrie de cridades que el varen fer
canviar de política, que li varen fer reconèixer la realitat i que
va intentar centrifugar el dèficit cap a les comunitats autònomes.
Aquesta és la realitat.

(Alguns aplaudiments)

Aquest pla de sanejament evidentment recull tota una sèrie
d’accions que són conegudes i hem exposat en múltiples
ocasions, i que a més a més jo crec que qualque diputat
d’aquesta cambra ha penjat a internet; per tant està allà i tothom
pot anar i mirar-ho. Bé, idò aquestes accions van en funció de
la pura lògica que faria qualsevol gestor públic: en primer lloc,
es redueixen les inversions, és cert, es redueixen les inversions
perquè és el més fàcil, perquè és el que menys cost té de cara a
la ciutadania, ja farem les inversions més endavant; és cert, però
ho reconeixem, s’ha de reconèixer que és així. També es
reconeix que s’han de reduir les subvencions, no tot tipus de
subvenció, sinó aquelles subvencions que són més supèrflues,
i és cert, es reconeix, es reconeix que es redueixen les
subvencions, i és cert que aquesta reducció de subvencions pot
tenir efectes benèfics per a la comunitat, pot tenir efectes
benèfics perquè en aquest moment, o a conseqüència de la
gestió anterior, s’havia arribat a donar subvencions pràcticament
a tota empresa que de qualque manera la demanava, i això va
dur a una distorsió del mercat, amb la qual cosa és difícil que els
mecanismes de competència funcionin quan un rep i un altre no;
i sobretot du a fer projectes empresarials que probablement molt
d’ells no puguin sortir, perquè es varen promeses que clarament
no es podien complir. 

Per tant aquests són els elements fonamentals que té aquest
pla de sanejament. N’hi ha un altre: la reestructuració de
l’administració auxiliar, de l’administració, per entendre’ns, de
les empreses públiques, una reestructuració que s’ha posat en
marxa i ha de suposar una racionalització important de tots els
serveis que s’estan subministrant a través d’aquests organismes
auxiliars, i que evidentment tendrà conseqüències en la fusió
dels organismes i en la racionalització de la seva gestió.

I per últim també entra dins la gestió de les dues grans
conselleries de despesa, que són Sanitat i Educació, perquè
efectivament aquí pensam que es pot fer molt des del punt de
vista de l’eficàcia i l’eficiència, es pot fer molt, perquè ben igual
que ha crescut l’administració general, que ha crescut
l’administració auxiliar, que varen créixer en el passat
l’administració general i l’administració auxiliar, també han
crescut l’administració sanitària i l’administració educativa, i
per tant necessiten també una reforma, reforma que està
demanant fins i tot Felipe González, que crec que és un dirigent
que vostès tenen com a referent important.

I a partir d’aquí, a partir d’aquest fet, a partir d’aquest pla i
a partir d’aquesta reestructuració, nosaltres volem fer un
pressupost per al 2012 realista, un pressupost que no prometi
allò a què no pot fer front, un pressupost en què les entrades i
les sortides, els ingressos i les despeses siguin iguals, i un
pressupost que no estarà distribuït per partits polítics que
componen el Govern, sinó que estarà distribuït en funció de les
necessitats de cada una de les conselleries, un pressupost que
farà un canvi en la situació, que procurarà un canvi en la
situació que tenim en aquest moment, un canvi en el sentit que
d’aquí a un any les coses tendran un altre color, un altre color
molt més positiu.

Per tant sí volem fer un pressupost del 2012, sí el volem fer,
l’estam fent, i està sotmès a aquests criteris que li dic.

Què ens falta al pressupost? Ens falta alguna cosa que no ens
dóna el govern del partit que vostè representa: no ens dóna les
xifres que ens ha de passar en els conceptes del...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Vicepresident, per favor.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

...pla de competitivitat, de fons de competitivitat, ni de
finançament autonòmic, que a més a més ha elaborat uns
comptes públics..., no ha elaborat, simplement ha llançat la idea,
no ha elaborat perquè tampoc no ha presentat pressupost, que el
creixement espanyol serà del 2,4%, quan tots els organismes
internacionals estan dient que aquesta xifra és exagerada, i quan
un mira al seu voltant, realment pensar que el creixement
espanyol econòmic serà del 2,4% no respon a la realitat. Per tant
estam esperant aquestes xifres del seu govern per poder llançar
el pressupost.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, com ja ens tenen acostumats no
ens contesten allò que els demanam, però bé, ho tornarem a
intentar.

Primer de tot vull fer palesa la nostra indignació, del Grup
Socialista, perquè no contesti el president del Govern. Estam
encantats que vostè vengui aquí i expliqui a petició nostra, no a
petició pròpia, però ens pareix indignant que el president del
Govern s’amagui de comparèixer en aquest parlament. Ja va
renunciar a la compareixença pública que li va demanar el Grup
Socialista, ...

(Petit aldarull a la sala)

...avui té una interpelAlació important sobre un tema
important, que crea molta preocupació als ciutadans d’aquesta
terra, i ens pareix indignant que no comparegui i que no estigui
ni tan sols a la seu parlamentària escoltant les propostes que
volem fer des de l’oposició. Per tant ens parlava que seria un
president de consens, que seria un president de diàleg; tot això
són paraules que s’endú el vent, perquè són 120 dies de govern,
Sr. Aguiló, que ni tan sols no només no ha parlat amb
l’oposició, sinó que ni tan sols no dialoga amb els agents socials
i econòmics d’aquesta terra. 

Vostè m’ha dit que vostès eren unes persones -no sé com ho
ha dit- de molt de diàleg, i que no han negat mai el diàleg a
aquesta oposició. Bé, idò, només li donaré una, una mostra de
les milers que hi ha: jo vaig enviar una carta al president del
Govern per mantenir una reunió sobre la negociació d’IB3; ni
tan sols s’ha dignat a contestar. Aquesta és l’actitud
antidemocràtica del president que ens està presidint, a tots els
ciutadans de les Illes Balears.

(Petit aldarull a la sala)

Per mostra un botó, Sr. Aguiló. Ni una paraula, ni una
proposta, ni una explicació per part del Govern. L’únic que
vénen a fer aquí és a plorar sobre l’herència, i jo ja començ a
estar cansada; igual que jo supòs que tots els meus companys i
tots els ciutadans, perquè duen 120 dies governant i no hi ha
manera que expliquin el que volen fer; ni tan sols hi ha manera
que facin, només hi ha manera que venguin aquí a plorar-nos
cada dimarts. 

Jo només li donaré una idea, perquè es faci càrrec del que
significa governar i del que significa assumir les
responsabilitats. Jo, quan vaig entrar de presidenta del Consell
de Mallorca -només li posaré un exemple, Sr. Aguiló-
presidenta del Consell de Mallorca en un moment en què hi
havia una situació econòmica molt bona a les Illes Balears, em
vaig trobar amb un forat en els serveis socials de Mallorca de 20
milions d’euros que havia gestionat el Partit Popular; aquesta és
la realitat, inexplicables, inexplicables...

(Més aldarull a la sala)

...perquè era un moment econòmic bo per a aquesta terra, i
vostès ens varen deixar la situació molt malament. Però no som
aquí per plorar del que va passar i del que ha vengut. 

Dia 22 de maig efectivament els ciutadans varen anar a votar
i els varen donar la confiança, i els varen donar la confiança i
vostès varen prometre unes coses, que no les vaig prometre jo,
eh?; vostès es varen presentar a la campanya electoral dient
coses que són mentida, perquè el primer que varen dir va ser
“feina per a tothom”, “nosaltres recuperarem l’economia”,
“nosaltres pagarem en 25 dies”, “nosaltres no apujarem
imposts”. Què han fet aquests 120 dies?, què han fet, Sr.
Aguiló? Han creat alarmisme total, no han aconseguit cap
crèdit, perquè no és qüestió, no és qüestió, Sr. Aguiló,
d’ideologia, és qüestió d’ineficàcia, el que passa al seu govern,
és qüestió d’ineficiència el que està passant a la seva
vicepresidència econòmica, i per això no estan aconseguint els
crèdits bancaris i per això no estan pagant els ciutadans. Ja està
bé de donar la culpa al govern Antich de tot això, ja està bé, Sr.
Aguiló.

Ja està bé, perquè evidentment hi ha deutes. Quan un
comença a governar clar que hi ha deutes, i quan vostès varen
començar a governar varen començar a governar després d’una
situació econòmica complicada, clar que sí, i continua essent
complicada, econòmicament i socialment, clar que sí, però hi ha
una diferència molt gran, molt gran, Sr. Aguiló: que nosaltres
quan governàvem ens assèiem amb tothom, i pactàvem amb
tothom, i explicàvem les propostes a tothom.

(Remor de veus)

I dia 10 de juny hi va haver aquí una compareixença del
president Antich per explicar les mesures de retall que hi hauria
al pressupost 2010, i abans de comparèixer aquí es va asseure
amb sindicats i empresaris, i es va asseure amb institucions
d’aquesta terra i les va pactar. I clar que sí que hi havia una
diferència enorme en la forma de fer política i això donava més
confiança, i vostès només pensen entre vostès, tres o quatre que
s’asseuen, perquè crec que ni tan sols el Govern s’asseu junt, i
entre tres o quatre decideixen i després apliquen, imposen,
imposen als ciutadans, imposen als sindicats, imposen als partits
polítics, imposen a les institucions i no reclamen res a Madrid.

Només em centraré en una de les coses que vostè ha dit que
em pareix una vergonya, una vergonya Sr. Aguiló! Nosaltres
governàvem certament i hi havia el Partit Socialista governant
Espanya, certament, i no vàrem deixar de reclamar ni un dia els
240 milions d’euros que es deuen a aquesta comunitat
autònoma! Aquesta és la nostra actitud davant un govern
d’Espanya que era del mateix color polític i no em digui que no,
no em digui que no, Sr. Aguiló! Basta que repassi l’hemeroteca
del darrer mes de la legislatura, basta que repassi el titular del
míting del president del Govern d’Espanya que va fer a Inca en
campanya electoral, basta que repassi les solAlicituds del
president Antich al president Zapatero, i basta que repassi que
hi havia una voluntat de negociació. I vostè m’ha dit que l’únic
que ha fet, davant d’una pregunta clara sobre quantes reunions
ha demanat per aconseguir aquests 240 milions d’euros, vostè
m’ha dit que varen fer un comentari a la reunió que varen tenir
amb la vicepresidenta. Sr. Aguiló, això és molt magre, això és
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molt magre, que ens hi estam jugant les sopes de tothom, eh?,
que són 240 milions d’euros. Aquest Pla de sanejament de
retalls en sanitat, en educació i en serveis socials que proposen
són de 333. Se n'adonen que si tenguéssim els 240 de l’Estat
només n’hauríem de reduir 80? Se’n tem que moltes famílies no
se n’haurien d’anar al carrer, se'n tem d’aquesta irresponsabilitat
que està cometent? I per què ho fa? L’ajut, ho fa perquè es
pensa que dia 20 de novembre hi haurà un canvi de govern a
Espanya i perquè vostès, l'única cosa que els dirigeix, no són els
interessos d’aquesta terra, sinó que és el Sr. Rajoy i l’interès que
guanyi les eleccions generals i això passa per damunt de tot. 

Per això ha passat per damunt de la seva responsabilitat; per
això han creat aquest alarmisme social i per això volen donar a
nivell de tot Espanya la idea que res no funciona i que s’ha de
canviar. I amb aquest objectiu electoralista del seu partit passen
per damunt dels interessos d’aquesta terra. I a aquest grup li
preocupen tantes i tantes famílies, que estan espantades de la
seva forma de governar. Per això els deman seriositat i rigor, els
deman que parlin i que arribin al consens. I hi ha una línia
vermella, Sr. Aguiló, que no pot passar, que són els drets socials
aconseguits, l’estat del benestar aconseguit. Per això hi ha lluitat
molta gent, sobretot molta gent d’esquerres durant molts
d’anys...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Acab, Sr. President. Durant molts d'anys per aconseguir la
sanitat pública gratuïta, l’educació pública gratuïta i serveis
socials consolidats. Això és una línia vermella que no li
deixarem passar.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Gràcies, president, diputades, diputats. Vegem. Els usos i
costums parlamentaris jo crec que s’han de respectar i els usos
i costums parlamentaris marquen que les interpelAlacions no són
contestades pel president del Govern, tal com mai no va fer el
president Antich...

(Alguns aplaudiments)

Són els consellers els que tenen encomanat el paper de
respondre a les interpelAlacions. I la veritat és que em sorprèn
aquesta actitud de la diputada, perquè em recorda molt el Sr.
Rubalcaba, que ara és capaç d’arreglar-ho tot quan es presenta
a les eleccions. És a dir, han governat i ara són capaços
d’arreglar-ho tot. Ja em va bé, perquè tenir una oposició exigent
fa que un sigui més exigent amb si mateix, i jo crec que això és
bo. Ara bé, m’agradaria sentir que qualque cosa no s’ha fet bé,
m’agradaria sentir-ho, que alguna cosa no s'ha fet bé per arribar
a aquesta situació, perquè si reconeguéssim que qualque cosa no
s’ha fet bé, tots hi guanyaríem molt en aquesta terra, tots, vostès
i nosaltres, i entre altres coses podríem dir que els pressuposts
són un instrument important, són un instrument necessari per fer
govern.

Jo record que el conseller Manera va dir a la seva primera
exposició de pressuposts que els pressuposts eren política feta
carn, política feta carn. Vol dir això que l’any 2011 no es va fer
carn de la política?, que no es va fer política durant el 2011, vol
dir això? Són coses que hem de tenir en compte. I les hem de
tenir en compte perquè durant la seva etapa --i ho he dit-, la
ministra Salgado va reconèixer que no passaria aquests doblers
i no els passaria no perquè ella no volgués, sinó perquè hi havia
una imposició d’Europa respecte de Zapatero. I va venir una
imposició d’Europa respecte de Zapatero, perquè aquest havia
fet una política absolutament equivocada que va tenir
l’obligació de canviar, de transformar dia 10 de maig de 2010.
Un dia en concret, a través d'una sèrie de telefonades. Aquesta
és la realitat, ens agradi o no ens agradi. I quina política li varen
dir que havia de fer al Sr. Zapatero? Ni més ni menys que una
política ortodoxa, que intentàs ajustar la despesa amb els
ingressos perquè aquesta és l’obligació de tot bon governant.
Vostè ha estat presidenta del consell insular i vostè va donar
moltes subvencions i supòs que va llegir els informes de la
Sindicatura sobre les subvencions que vostè donava...

(Alguns aplaudiments)

Bé, idò aquesta és la forma d’aquellos polvos, estos lodos,
aquesta és la forma de governar i de dur la política econòmica
que no podem dur cap endavant. No tengui el més petit dubte
que aquest govern reclamarà tot allò que correspon a Balears,
que ho ha fet, el mateix president del Govern va acudir a la
reunió de la ministra per reclamar, el mateix president del
Govern va acudir a reclamar aquestes partides. I en aquell
moment es va establir, a més a més, un diàleg que tenint en
compte les condicions econòmiques nacionals i internacionals,
havia de marcar el camí que s’havia de seguir a l’administració
autonòmica de les Illes Balears. I això de qualque manera és el
que hem fet, una política ortodoxa, com m’agrada dir, una
política ortodoxa on s’ha reduït la despesa per part del Govern,
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s’ha reduït la despesa sense reduir prestacions, sense reduir
prestacions, no és cert que s’hagin reduït les prestacions, i això
ha duit a un canvi de panorama que a més a més s’ha fet en
quatre mesos o en tres mesos, i que, per tant, tendrà
conseqüències més beneficioses quan passi un poc el temps i
quan es pugui fer més palès el fet que aquesta nova direcció està
en marxa.

En el Pla de sanejament es posen mesures que el seu govern
no va fer, que el seu govern no va dur a terme i que el nostre
govern en tres mesos ja ha començat a fer. Quines són? La
reducció dels preus de compra de tot el material que compra a
capítol 2; la reducció de la despesa energètica i la millor gestió
de les conselleries a través d’una reducció dels dirigents, a
través d’una reducció del Govern que com en cascada va de dalt
a baix i procura una millor gestió de tots els elements a base
d’aconseguir economies d’escala més elevades. Això s’està
produint i veurem els resultats..., ja veim els resultats en molts
d’apartats, entre d’altres, feim pagaments que durant molt de
temps no es varen fer. Per tant, donam una sensació de
tranquilAlitat que s’anirà incrementant a mesura que passi el
temps.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

III. Moció RGE núm. 3766/11, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a transferències de competències als
consells insulars, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 1831/11.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la Moció RGE núm. 3766/11 presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a transferències de competències als consells
insulars, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
1831/11. 

Per defensar aquesta moció té la paraula el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hi
ha mocions que sincerament crec que no haurien de ser
necessàries, com aquesta que avui presenta el nostre grup, entre
altres coses perquè només ens porten a dur afirmacions
reiteratives i redundants d’una obligació, complir amb allò que
marca l’Estatut. I l’Estatut que el Partit Popular va aprovar diu
que la promoció turística és una competència pròpia dels
consells insulars. Punt i a part. 

Tampoc no seria necessària aquesta moció si no fos perquè
en qüestió de setmanes el que era una promesa electoral, una
reivindicació constant i repetitiva del Partit Popular en aquest
parlament i en els consells insulars, es va convertir de cop i
volta en una renúncia pública que clama el cel. Però la realitat
és la que és, i aquesta diu que ja durant la campanya electoral el
Partit Popular de Mallorca deia que no a la transferència de
promoció turística, i el Partit Popular dels consells insulars, de
Menorca, per dir la meva illa, deia que sí. La realitat és que
durant la Diada de Mallorca la presidenta del seu consell insular
va sentenciar la paràlisi de l’autogovern per a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera amb aquella frase de: “no vull
més doblers, no vull més poder, no vull més competències”.
Venia a dir, nosaltres no en volem, vosaltres no en tindreu. 

Però en què es fonamenta aquesta decisió? No la fonamenta
la complexitat o les dificultats en el tràmit, que sense cap dubte
ho deu ser, de complexa. Vostès, el Partit Popular, aquest
govern, diu "no" a una transferència que suposa feina, que
l’anterior govern va iniciar, va treballar i que l’anterior govern
va dir que necessitava més temps. Jo li dic, per molt que vostès
ens ho puguin retreure, que aquest grup també va ser
reivindicatiu i crític amb l’anterior govern per no haver
accelerat i resolt la cessió de la promoció turística. No ho va ser
el Partit Popular en el seu moment, no ho va ser l’anterior
govern, però hi ha una diferència, però ara no hi ha dificultat, ni
complexitats perquè ni tan sols s’han marcat aquest objectiu. 

Aquest és el motiu de la moció. Vostès, contra el que diu
l’Estatut, contra el que diu el seu mateix programa, contra el que
va aprovar aquest parlament i contra el que varen aprovar els
consells insulars, contra el consens social, han decidit que
aquesta legislatura no serà la legislatura dels consells insulars.
Bé, ho ha decidit el Consell de Mallorca o el Partit Popular de
Mallorca, i la resta del Partit Popular de les altres illes calla. 

Quina és la raó de la paràlisi competencial, de la hivernació
estatutària? La crisi, diuen algunes vegades; no hi ha doblers per
repartir, diuen també; no es pot fer una transferència amb
garanties, s’ha afirmat. És cert, hi ha menys recursos, menys
doblers, però jo els deman, vol dir açò que no hi haurà recursos
per fer promoció turística o és que n’hi haurà menys? Bé idò, si
hi ha recursos per fer promoció turística, hi ha recursos per
transferir als consells insulars perquè ells facin la promoció
turística que creguin més adequada al seu producte i a la seva
destinació. I recursos n’hi ha i n’hi ha perquè el mateix govern
diu que n’hi ha. Ho diu quan afirma que els consells podran
decidir la seva promoció turística a través de l’Agència
Turística Balear, per cert, una agència turística que ja permetia
la participació dels consells insulars a l’anterior legislatura, cosa
que ara se’ns presenta com una absoluta novetat.

Nosaltres en canvi deim, si no som rics efectivament no
repartirem riquesa, però la promoció turística que es pugui fer,
volem que es faci des de cada una de les illes, perquè aquesta és
la via més eficaç i més eficient que evita duplicitats i dispersió
i que respecte l’Estatut i l’arquitectura institucional que se’n
deriva. Ho vaig dir durant la interpelAlació, Menorca, les illes
menors no es veuen identificades amb la promoció que fa el
Govern sota l’estel de Balears. No s’hi veuen representades ni
tampoc no s’hi veuen beneficiades en termes d’objectius, i no
hi ha res pitjor que els recursos que es tenen, pocs o molts,
siguin mal utilitzats, perquè no compleixen amb els objectius,
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perquè no serveixen per a una promoció turística per a cada una
de les illes.

És per açò que la moció que debatem i que presentam avui
conté dos punts. Per una banda el primer punt demana la
transferència dels recursos perquè els consells insulars puguin
exercir les competències que els són pròpies. I, en segon lloc,
feim una petició expressa a la transferència de promoció
turística, amb un text que és literalment el mateix que el que el
Partit Popular ha presentat una i una altra vegada reclamant que
la transferència de promoció turística es fes -i llegesc
textualment- “de forma immediata”. Esperam, per tant, que hi
hagi complicitat en aquesta moció, que hi hagi coherència amb
el que s’ha dit i també amb el presentat i defensat, abans i també
ara.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. En torn de fixació de posició per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Xico
Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
Sr. Martí, en primer lloc li anunciam que nosaltres estam
totalment d’acord amb el que acaba de plantejar aquí i estam
d’acord, com no pot ser d’altra manera, perquè un quan arriba
en aquest parlament no deixa de sorprendre's de moltes coses,
de la posició que es té durant una legislatura perquè s’està a
l’oposició o perquè està al Govern i amb quina facilitat es
canvia de costat quan canvia la situació, aquell que estava a
l’oposició passa a estar al Govern i a l’inrevés. I crec que el que
se’ns ha d’exigir als polítics en primer lloc o fonamentalment és
coherència, coherència a l’hora d’actuar, coherència a l’hora
d’explicar als ciutadans alguna cosa. Ni vostè ni jo, ni tal
vegada una majoria dels diputats que avui som aquí hi érem
quan es va aprovar la reforma de l’Estatut d’Autonomia i, com
vostè bé deia, dins aquesta reforma hi havia l’entendre i tots
crèiem que era així, que els consells eren els garants que
l’autonomia arribés a cada illa, que tenguéssim el màxim de
competències possibles per tirar endavant fonamentalment
aquestes diferències que té cada illa. 

I clar, a la vegada que passa això, crec que no som o moltes
vegades no volem ser conscients, o tal vegada els que som més
conscients som aquells que venim de les illes menors, que
venim de Menorca, d’Eivissa, de Formentera, en el sentit que
moltes vegades ens omplim la boca de parlar de comunitat, de
parlar que som una comunitat. Jo personalment i humilment
sempre he dit una comunitat en construcció, que primer hem
d’entendre i hem de fer moltes passes endavant per arribar a ser
una comunitat com qualsevol altra. De moment som quatre
petites comunitats i cadascú va pel món parlant de Menorca,
parlant de Mallorca, de Mallorca fonamentalment, que és allà on
més costa dir aquella paraula d’"Illes Balears" i parlant
d’Eivissa i parlant de Formentera. Aquest és un cas que és
extrem, perquè jo feia aquesta introducció dient com canviàvem
de pensament quan estàvem a l’oposició o quan governàvem,
però no tan sols és això, sinó que en plena campanya electoral,
dins els programes del Partit Popular, quan es parlava de

turisme el primer que es parlava era de les competències en
promoció turística. 

Jo sé el que em dirà la gent del Partit Popular, i vostè deia:
hem de ser crítics amb nosaltres mateixos. Aquí ha vengut el Sr.
Vicepresident del Govern fa un moment i ha dit, “algú haurà de
demanar disculpes”. Jo no he de demanar disculpes, però sí he
de dir que en promoció turística nosaltres no vàrem complir la
passada legislatura, no vàrem complir el cent per cent, i jo ho
dic. I amb això he estat molt reivindicatiu o era reivindicatiu
amb el Govern, sent president d’un consell que volia tenir
aquesta promoció. I per què volia tenir aquesta promoció?
Perquè ja que no vàrem complir, sí vàrem fer passes endavant
molt importants, passes endavant que varen arribar fins al punt
que en el Consell d’Eivissa podem dir que els sous, els diners
que varen arribar en promoció turística es varen incrementar un
350%, un 350%, que suposa poder fer moltíssimes actuacions
pròpies en promoció turística.

I clar, el que sorprèn i no em pareix bé, jo sé que cadascú
dins el seu govern de portes enfora ha de fer una cara i de portes
endins n’ha de fer una altra. Jo entenc el paper que juguen els
presidents dels consells en aquest cas aquí de Menorca i
d’Eivissa, però és molt complicat que quan t’has passat una
campanya electoral dient que volem les competències en
promoció turística, guanyis les eleccions, encara no hagis pres
posició i el conseller del ram del Govern balear digui que no hi
haurà competències en promoció turística. Això és molt
complicat i és molt difícil de fer entendre a la gent d’aquestes
illes, que demanava i que estava ilAlusionada i deia “no, tendrem
aquestes competències, podrem continuar fent o millorant...”,
vull dir l’aspiració de qualsevol consell si canvia el Govern és
millorar el que feia l’anterior, però és clar, això, ara no és així,
però és més, Sr. Martí, jo afegiria una cosa al que vostè deia: en
una situació real de crisi com la que passam en els darrers anys,
molt important, en què veim que al nostre país i en què veim
que al conjunt d’Europa es passa malament, la gent va menys de
vacances i que nosaltres..., és la primera, la principal font
d’ingressos que tenim, el turisme, la promoció és molt
important, però és clar, els resultats, aquí sentia frases com
aquell que diu de aquellos polvos, estos lodos, havia sentit...,
idò, vinga, en turisme també diguem-ho.

Quan les coses pitjor han anat, resulta que acabam una de les
millors temporades de l’història d’aquesta comunitat. No sé si
tothom hi estarà d’acord, però almenys a Eivissa sí que podem
dir que hem tengut una arribada molt superior al que eren altres
anys, que hem tengut uns ingressos en la seva totalitat o de
manera global molt superiors al que han estat a altres anys. Es
veu que la promoció turística que s’ha fet no ha estat dolenta del
tot. És més, diria que ha estat correcta, que ha estat bona. 
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És més, afegiria, als diputats, a la gent del Govern que està
poc representat el Govern, aquí, però als diputats que donen
suport al Govern, home!, jo admetria i entendria que per la
situació en què estam sortís el conseller, sortís el Govern i
digués “mirin, en la situació en què estam no podem donar les
competències en promoció turística enguany ni al 2012 i ni tal
vegada al 2013" o que tal vegada diguessin “no, aquestes
competències s’han de donar quan haguem sortit d’aquesta crisi,
quan estiguem en una altra situació”, ho entendria perfectament
i bé, ja està, però mantinguem aquesta petita possibilitat de
marcar diferències que tenim cadascuna de les illes.

En aquestes illes som bastant diferents, dins aquesta
comunitat, els uns dels altres. És lògic que les sensibilitats que
té cadascuna de les illes les pugui promocionar pel seu compte
on cregui necessari. No es dirigeix al mateix turista un menorquí
que un eivissenc. No es dirigeix al mateix turista un mallorquí
que un formenterenc, perquè tenim un tipus de client diferent i
perquè és molt difícil de fer entendre que hem d’anar a buscar
el client tots de manera igual i tots baix un mateix paraigua.

Per tant, crec que podríem buscar fórmules per dir “senyors,
no ho podem fer en aquests moments, però sí que continuarem
incrementant el suport econòmic perquè cada illa pugui fer
aquella promoció que no farà el Govern en la seva totalitat” i si
jo em vull dirigir especialment des de Formentera al turista
italià o al turista alemany o des de Menorca al turista anglès, idò
que ho pugui fer amb un accent una miqueta major del que farà
aquest paraigua on serem tots, del Govern. Això és el que crec
que hauríem de fer.

Però és clar, a mi no m’agrada venir aquí..., entenc la
política de venir a proposar coses, de venir a ajudar o venir a
expressar el que un pensa, però a vegades veig que ens tiram
massa coses a la cara i pens que no és bo, crec que per als
diputats del Partit Popular, ara està molt bé, aquest argument
que tenen de dir “no, perquè vostès a la passada legislatura
varen ser els majors xoriços de la història, els majors ineptes de
la història”. 

Miri, no els parlaré de la primera vegada que vaig ser
diputat, que va ser la passada legislatura, perquè ningú mai no
em va sentir fer una referència al Govern anterior i el Govern
anterior no va ser el Govern de la brillantor, de les grans coses,
dels grans projectes, o tal vegada sí, de grans projectes sí, però
que fossin els necessaris per a aquesta comunitat, no. 

Escoltin, som el que som, tirem endavant aquesta comunitat,
però tiram-la entre tots posant damunt la taula allò que
necessitam. Crec que fonamentalment el que necessitam en
aquesta comunitat és que cadascuna de les illes es puguin
diferenciar de les altres en el turisme i en la promoció que fa,
perquè torn repetir que cadascuna de les illes és diferent a les
altres.

No vull fer referència tampoc a si és l’article 61 de l’Estatut
d’Autonomia que ens diu que... el que comentava abans, però sí
que vull dir, amb aquests contrasentits, perquè entenc què és ser
president d’una illa de les altres, el que és un govern i vaig a dir-
ho en termes una miqueta lletjos, queda un molt cul a l’aire
quan presenta uns programes on, parlant de turisme, diu coses
com “farem efectives les transferències al consell en matèria de
promoció turística de l’illa d’Eivissa dotant-les suficientment”,

jo compartia i estic totalment d’acord en aquestes
manifestacions. 

És molt difícil que el 26 d’abril es digués “El PP promete
traer las competencias de promoción turística a Ibiza ante la
incapacidad del equipo de gobierno”, això era la incapacitat de
l’equip de govern anterior i tenien raó. Ho deien, i érem
incapaços i vàrem ser incapaços, però que el 21 de juny, quan
encara els presidents dels consells no havien pres possessió,
sortís un mitjà que digués “Delgado descarta el traspaso de la
promoción turística”. “Delgado frustra la gran promesa del
PP de Ibiza, anuncia que no traspasará las competencias de
promoción turística a los consells”.

Només per acabar, Sr. President, no tardaré més de quinze
segons, només els he de dir una cosa: Senyors diputats del Partit
Popular, sé que el Govern procura fer sempre allò que creu que
ha de fer, però siguin tan lluitadors com ens diuen que hauríem
d’haver estat nosaltres, siguin tan reivindicatius com creguin
que han de ser perquè no parlam d’un tema més. Quan parlam
de serveis socials, quan parlam de salut, quan parlam
d’educació... en aquesta comunitat depèn del turisme i si en
turisme no donam passes endavant per posar la realitat que
tenim cadascun de nosaltres, no avançarem, no tendrem duros
per a educació, per a salut, per a serveis socials i per a tantes
altres coses.

Per tant, no els deman que reflexionin sobre aquest tema
perquè és un dels més importants que tenim damunt la taula. 

Moltes gràcies i perdoni la tardança.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
en primer lloc crec que és important posar de manifest en
aquesta cambra allò que ens uneix, allò que especialment no ens
separa, sinó tot el contrari, estam absolutament convençuts del
que diu l’Estatut d’Autonomia, estam absolutament convençuts
que és un mandat imperatiu que tots el grups parlamentaris... i
al Govern implica i obliga respecte al seu compliment i li he de
dir que és vocació del Grup Parlamentari Popular impulsar i
promoure el compliment de l’Estatut d’Autonomia com a norma
bàsica fonamental d’aquesta comunitat autònoma en relació
amb el traspàs de les competències pròpies que són dels consells
insulars. 

Quedi això per damunt de qualsevol altra cosa i si algun
diputat d’aquesta cambra tenia algun dubte sobre això que se’l
llevi del cap en aquest precís moment.
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És cert que, aquesta competència de turisme en particular,
fa temps que hi anam darrere, moltíssim de temps que hi anam
darrere. Els record que l’Estatut d’Autonomia d’aquesta illa, la
seva reforma, es va materialitzar l’any 2007. Els vull recordar
també que l’any 2011, quatre anys després, aquesta competència
encara no havia estat transferida als consells insulars i els
record, per si no ho saben, que aquest govern que asseu als
bancs blaus d’aquesta cambra fa sis mesos, cinc, quatre que
governa aquesta comunitat autònoma. 

Per tant, siguin vostès responsables de les seves paraules,
siguin lleials al Govern d’aquesta comunitat autònoma, encara
que no els vagi bé, i siguin conseqüents amb allò que varen
defensar en l’anterior legislatura i el que defensen en aquesta
cambra aquesta legislatura.

No admet, ni el meu grup parlamentari tampoc no admet
comportaments polítics bipolars i avui aquí en aquesta tribuna
he sentit comportaments, actituds políticament bipolars -
bipolars. Al que dèiem fa quatre anys, hi renunciam avui.

Sr. Tarrés, miri, m’ho ha posat molt bé. Li he de dir que de
les seves paraules es desprèn que l’únic cul a l’aire que ha
quedat a l’aire, avui,  és el seu, és el seu cul i perdonin-me
vostès aquestes expressions. Vostè les ha utilitzat, jo també les
vull emprar. On estava el Sr. Xico Tarrés fa quatre anys? Vostè
estava en aquesta cambra quan el Partit Popular reivindicava el
traspàs de competències en matèria turística en el Consell
Insular d’Eivissa? Idò li record, Sr. Xico Tarrés, que en aquesta
banda érem 29, ens faltava vostè. Ens faltava vostè, només amb
vostè hagués bastat, hagués estat suficient perquè el traspàs en
matèria de competència turística hagués estat una realitat fa
quatre anys, només amb el seu vot.

Trob a faltar aquest discurs tan belAligerant, tant
reivindicatiu que vostè ha mantingut avui en aquesta tribuna. El
noto a faltar, fa quatre anys. Per què vostè no acompanyava el
Partit Popular fa quatre anys en aquesta reivindicació? Per què,
Sr. Xico Tarrés? Per què avui la defensa i fa quatre anys no la
defensava? 

Miri, Sr. Tarrés, li deman, estar a l’oposició, és difícil, ho
entenc i ho comprenc, però l’únic que li deman és coherència,
lleialtat, l’únic que li deman és un elevat sentit de la
responsabilitat i un elevat sentit d’estat, avui ha demostrat vostè
en aquesta cambra que no el té i que l’ha perdut.

Vull fer referència, perquè crec que és important, a aquella
comissió que vàrem tenir el 10 de juny de l’any 2010, Comissió
de Turisme on va comparèixer qui era llavors consellera de
Turisme la passada legislatura i que avui és present a aquesta
cambra. Ens deia: “He d’assenyalar que, aquesta transferència,
creim fonamental que es faci des de la cooperació, la
transparència, l’acord per no tenir duplicitats i també garantir
una qüestió fonamental i que la gent dels consells insulars té
molt clar, que és el fet de garantir que les necessitats bàsiques,
els recursos econòmics que es transfereixin estiguin ben dotats
i no lligats -escoltin això- a un moment determinat -no lligats a
un moment determinat- sinó a la suficiència dels recursos d’una
manera estable”.

La meva pregunta és: vostès pensen que en aquest moment
després del seu govern, que ens han deixat, al Govern del Partit
Popular, en una situació de ruïna tècnica, ruïna tècnica, és
possible que les transferències en matèria de turisme es puguin
materialitzar amb solvència als consells insulars? Vostès pensen
que això és possible? Què és el que no entenen de les paraules
“cooperació”, “transparència”, “acord”, “no lligats a un moment
determinat”, “suficiència de recursos”? De això, què és el que
no entenen? Expliquin-m’ho, què és el que no entenen?

En tenc una altra, de perla, a la mateixa comissió i
precisament el que va intervenir era un..., idò miri, un diputat al
qual jo tenia -i tenc- certa estima i que ve del seu grup
parlamentari precisament, del PSM per Menorca, era el Sr.
Riudavets. El Sr. Riudavets, amb moltíssim de seny, en aquella
mateixa comissió deia el següent: “Per tant, els aspectes que han
de romandre com a elements de coordinació en mans del
Govern i a la vegada s’han d’establir certes dotacions
econòmiques per als consells, que siguin suficients i que hauran
de ser consensuades entre tots”. Això ho deia el Sr. Riudavets.

Estic absolutament convençut que avui el Sr. Riudavets no
hagués firmat ni subscrit la proposta que vostès firmen aquí.
Estic convençut que ni el Sr. Sampol hagués subscrit avui la
moció que vostès presenten aquí. Vostès, el que volen és que en
dos mesos el Govern transfereixi als consells insulars la
transferència en matèria de turisme. Vostès volen això.

Vostès es pensen que en un cap de setmana això es pot
arreglar? On és el consens amb els consells insulars? On és la
transparència? On és el procés que marca l’Estatut d’Autonomia
de cara a transferir les competències als mateixos consells
insulars? I, on és la dotació econòmica que faci possible aquesta
transferència solvent i aquesta transferència viable als consells
insulars perquè mantenguin suficiència a l’hora de promocionar-
se de manera independent als indrets que estimin oportuns? On
és això? 

Això no existeix. Això avui no és possible. Això avui no es
pot materialitzar. Avui, si aprovam aquesta moció, vostès porten
aquest govern a un carrer sense sortida. Avui comprometen el
futur en matèria de promoció turística dels consells insulars.

Per tant, apelAlo a les paraules de la consellera, en el seu dia,
la Sra. Barceló, de consens, de transparència, d’acord, de no
obligats en un moment determinat i de suficiència de recursos.
Això és l’important, això és el que compta.

Per tant, quan tornin ocupar aquesta tribuna facin..., ho faci
vostè, una reflexió en profunditat en funció del que jo en aquest
moment li dic. Faci una reflexió sobre si és convenient en
aquest moment i en una situació de ruïna tècnica traspassar les
competències en matèria de promoció turística als consells
insulars i contesti’m i digui’m què ha canviat en vostès d’un any
cap aquí, què ha canviat en un any en vostès, per què mantenen
avui aquesta posició ofensiva i fa un any estaven vostès a la
defensiva. 
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Diguin-me per què mantenen aquest comportament
políticament bipolar, per què mantenen aquest comportament
políticament bipolar. 

Acab, quan torni pujar a aquesta tribuna i quan torni
reclamar a aquest grup parlamentari o solAliciti a aquest grup
parlamentari que doni suport a la seva iniciativa, cosa que no
farà, es pregunti abans dues coses: una, per què no vàrem ser
nosaltres o per què no vàrem fer possible nosaltres fa quatre
anys el traspàs d’aquesta matèria als distints consells insulars?,
una. 

Una altra pregunta, faci vostè la següent reflexió, pregunti’s
si en aquesta situació econòmicament complicada, difícil i
insostenible, si vostè fos govern, si vostè estàs assegut a una
d’aquestes cadires, transferirien en dos mesos la competència en
matèria de turisme als consells insulars?

Si la resposta és que sí, vostè és un imprudent i vostè és un
inconscient a més de ser un irresponsable. Si la resposta és que
no, no vulgui per als altres el que no vol per a vostè.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
en primer lloc vull agrair el suport del Partit Socialista a aquesta
moció, a aquesta proposta constructiva sense cap dubte, però no
hi ha manera que açò cali en les ments no sé si polars o bipolars,
però en les ments del Partit Popular, no hi ha manera.

En segon lloc, vull dir que el diputat del Partit Popular...,
doncs excuses de mal pagador, excuses de molt mal pagador. Li
torn dir: si no hi ha doblers per fer promoció turística..., a
l’inrevés, si hi ha doblers per fer promoció turística, hi ha
doblers per transferir la promoció turística als consells insulars.
Si no hi ha doblers per fer promoció turística, no en parlarem,
però com que sí que hi ha doblers, perquè vostès ho han dit,
nosaltres li reclamam que aquests recursos siguin gestionats per
qui té les competències i té la capacitat reglamentària, que són
els consells insulars. 

Això es pot fer, no li dic en dos mesos, es pot fer en el temps
que pactem aquí, en aquesta cambra. Ara, vostès no fan cap
proposta de temps, em diuen que en dos mesos no pot ser, doncs
cap problema, què ens proposen?, d’aquí a un any?, però vostès
no proposen un any, vostès proposen no transferir en aquesta
legislatura la promoció turística.

Jo li vull posar de manifest una sèrie de coses, en primer lloc
la incoherència i la falta de credibilitat d’aquells que abans
deien una cosa i ara en diuen una altra, millor dit, diuen
exactament el contrari. Ho vaig dir a la interpelAlació i m’obliga
a tornar-ho a dir, els seus candidats als consells insulars, el
febrer de 2011, feien una proposta reclamant la transferència, el
febrer de 2011, en plena crisi. Perdonin, el maig de 2011, llegiré
el retall de premsa, en aquest cas referit a Menorca: “el líder del
Partido Popular ha dejado claro que su formación apuesta por

traspasar a los consells las competencias en promoción
turística, a pesar de que la pasada semana la candidata del
Consell de Mallorca María Salom, anunció que la intención
del PP era paralizar esta transferencia -diu, continua la
notícia- en Menorca estamos de acuerdo con la necesidad de
que el consell gestione las competencias en promoción
turística, tal y como establece el artículo 70 del Estatuto de
Autonomia, -i acaba- si alguien quiere ir en contra de eso
tendrá que cambiar el Estatuto”. Qui diu açò? El qui era
candidat al Consell Insular de Menorca i ara n'és el president. 

També li vull posar de manifest que la decisió de no iniciar
la transferència de la promoció turística complica el que
estatutàriament ja està resolt perquè el Govern exerceix unes
competències que segons l’Estatut no li corresponen i sobre les
quals no té capacitat reglamentària. També els vull dir que la
decisió del Govern del Partit Popular posa de manifest un fet
dramàtic per a les illes -i no m’agrada dir aquesta paraula-
menors, menors que Mallorca, però no menors d’edat per
prendre decisions, i és que Mallorca, el Consell Insular de
Mallorca governat pel Partit Popular, vol esdevenir la
locomotora de l’autogovern d’aquesta comunitat que decideix
el què, el quan, quan es faran les transferències, quan es revisarà
el finançament dels consells, etc. 

També vull posar de manifest que la promoció turística és
una peça clau en unes illes que tenen el turisme com a motor de
la seva economia i que aquesta peça clau ara, més que mai,
hauria de servir per sumar, per sumar esforços en contra per
sortir d’aquesta crisi, i sumar vol dir complir l’Estatut per donar
seguretat jurídica, clar que sí; per evitar duplicitats i dispersions,
clar que sí; per reforçar els governs de cada una de les Illes, clar
que sí; sumar també vol dir implicar la societat civil i els sectors
econòmics des de la proximitat, des dels consells insulars;
sumar vol dir apostar per ser més eficient i eficaç amb els
escassos recursos que ens corresponen, ens toquen gestionar.

I també li vull dir que jo crec que ja està bé d’infantilismes.
És cert que els anteriors governs, abans del Partit Popular,
després dels pactes d’esquerres, no varen fer la transferència, és
cert, i ho poden dir i ho poden repetir, però açò no pot ser un
argument, no pot ser l’argument perquè, si no, ens vendrien a
dir que no ho faran perquè els altres tampoc no ho varen fer, o
dit d’una altra manera, ells ho varen fer malament, idò nosaltres
també tenim dret a fer-ho malament. Açò, açò ens diuen cada
vegada que repeteixen aquest argument absolutament infantil.

Miri, jo només els recoman la recepta avui de moda dels 21
dies, 21 dies és allò que segons els neurofisiòlegs és necessari
per canviar d’actitud, idò, jo els deman que es posin a dieta, que
agafin aquests 21 dies per canviar d’actitud, d’aquesta actitud
negativa que es queixa i plora constantment per una d’altra més
positiva per fer propostes que ens permetin sortir d’aquesta
crisi. La transferència de la promoció turística era una proposta
en positiu per dinamitzar el nostre sector i la nostra economia.
Ja veig que vostès han dit que no.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. 

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé passarem a
votació. Votam.

22 vots a favor, 35 en contra, cap abstenció, per la qual cosa
queda rebutjada aquesta moció.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 2276/11,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconeixement de la figura del business angels i ajudes
fiscals per a l'ajuda al desenvolupament de projectes per
part d'emprenedors.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de les proposicions no de llei. En primer lloc
debatrem la RGE núm. 2276/11, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a reconeixement de la figura del
business angels i ajudes fiscals per a l’ajuda al
desenvolupament de projectes per part dels emprenedors. Per
defensar aquesta proposició no de llei té la paraula el Sr.
Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sr. President. La proposició no de llei que
avui presenta a la cambra el Grup Parlamentari Popular ve a
compte del que hem parlat les darreres setmanes a altres
plenaris. Vàrem començar el primer ple del període ordinari
amb la convalidació del decret llei d’ajuda als emprenedors, a
les microempreses, a la petita i mitjana empresa i als autònoms.
La setmana passada vàrem parlar de temes fiscals, i el nostre
grup parlamentari va presentar una esmena a la proposició no de
llei sobre recaptació fiscal més justa on vàrem exposar una sèrie
de mesures fiscals per donar suport als generadors de llocs de
feina com són les PIME, autònoms i emprenedors. Doncs bé, la
iniciativa que avui duim està relacionada amb el finançament
dels projectes empresarials per part d’emprenedors.

En l’actual situació de manca de finançament per part de les
entitats bancàries els emprenedors es veuen en serioses
dificultat per posar en marxa la seva idea o el seu negoci. En un
context on les entitats bancàries tenen quasi totes les seves
possibilitats creditícies al límit, per mor de préstecs hipotecaris
i préstecs a la mateixa administració que rossega uns deutes
molt importants, és molt complicat per a un emprenedor trobar
qualque banc que li pugui donar una mà pel que fa al crèdit a
l’hora de posar en marxa la seva iniciativa. 

Si ja és difícil per a una empresa que ja funciona i que té una
trajectòria, com no ho ha de ser per a un emprenedor que tan
sols ha començat. Podríem parlar també, ara, de quina és la
realitat de qualque instrument que posa a l’abast dels
emprenedors l’Estat com són, per exemple, les línies de
l’Institut de Crèdit Oficial, ICO. La realitat d’aquestes línies
d’ajuda és que fins fa ben poc eren entitats bancàries les que
tramitaven aquestes línies i després d’un rosari de preguntes
sempre s’acabava amb aquella que realment és important per a
l’entitat, amb què pensa vostè avalar el seu préstec?, amb la
seva trajectòria personal o professional?, no en té; amb la seva
casa?, si no està molt avançat el pagament del préstec

hipotecari, no; amb el seu cotxe? Menys; té família que l’avali?,
no. Els bancs acaben per suggerir les societats de garantia
recíproca, que per cert és una de les que la Llei d’emprenedors
reforça. T’expliquen que és una entitat especialitzada en avals
i que si ells ho avalen ningú no demanarà res més. 

Hem presenciat a través dels diferents mitjans de
comunicació les protestes de tots els colAlectius empresarials
que es queixen de la manca de liquiditat perquè el crèdit no
flueix com ho feia abans i es troben, en moltes ocasions, en
situacions límit o han hagut de tancar. Al mateix temps l’atur
que pateix tota Europa, però de forma molt significativa
Espanya, ha fet que moltes persones hagin optat per tirar
endavant un projecte propi per ser emprenedors. Són els
emprenedors els que d’una manera més important han de
menester finançament per posar en marxa el seu projecte,
estudien el mercat, comencen per desenvolupar un pla de
negoci, mesuren les seves possibilitats, però no troben
finançament més enllà del que colAloquialment s’ha nomenat en
anglès les tres efes: family, fool and friends -família, amics i
bojos. Seria complicat, per exemple, trobar entre la família i els
amics una quantia superior als cent mil euros. 

D’una altra banda, estan les societats de capital risc, però
aquestes just no consideren inversions que no siguin superiors
al milió d’euros. 

Per tant, quin és el finançament que pot obtenir un
emprenedor en aquestes circumstàncies? 

Fa una sèrie d’anys als Estats Units va sorgir una segona
ronda de finançament, un segon cercle, que s’anomena business
angels o àngels dels negocis per a projectes d’emprenedors amb
potencial de creixement. Què són els business angels? Els
business angels són inversors particulars, persones físiques que
normalment són empresaris o directius d’empreses, o
emprenedors o estalviadors, que amb èxit i a títol privat aporten,
aporten capital,  aporten capital i coneixements tècnics o
aporten capital, coneixements tècnics i la seva xarxa de
contactes personals, i ho fan perquè els emprenedors que
vulguin puguin posar en marxa el seu projecte empresarial,
conegut o el que coneixem com a capital llavor, perquè les
empreses que iniciïn la seva activitat puguin desenvolupar els
seus projectes, i això es coneix com a capital d’inici, o empreses
que han d’assolir una fase de creixement o
d’internacionalització.

Quin és l’objectiu del business angels? Evidentment
l’objectiu és obtenir una plusvàlua a mig termini, seleccionar un
projecte empresarial de gran èxit, gaudir de l’esperit que
caracteritza el desenvolupament de les noves empreses i
projectes i transmetre el seus coneixements a nous emprenedors.
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Els business angels financen operacions entre 25 mil i 250
mil euros a societats amb perspectives de creixement ràpid que
permetin la desinversió en un temps no superior a cinc anys,
realment estaria entre tres i cinc anys. Els inversors business
angels són de molt alt risc, és per això que cerquen un retorn
molt alt de la seva inversió perquè un alt percentatge de les
inversions es perden per complet quan les empreses que es
troben a la fase inicial finalment no tenen èxit. 

A l’actualitat ja existeixen fins i tot xarxes d’inversors
business angels que funcionen com a catalitzadores de dues
posicions bàsiques: oferta i demanda de capital. Seria prou
ilAlustratiu com a agències matrimonials, el seu objectiu és
presentar i facilitar el contacte entre els inversors i els
emprenedors. D’una banda, s’incorporen a la xarxa projectes
empresarials tant d’empreses de nova creació com d’empreses
que volen posar en marxa un projecte d’expansió. La captació
d’aquests projectes es fa per diferents vies: universitats, escoles
de negocis, vivers d’empreses, parcs tecnològics, consultores,
entre d’altres. Aquests projectes per incorporar-se a la xarxa són
analitzats i validats i es fa una tria.

D’una altra banda, s'identifiquen potencials business angels
que puguin tenir capacitat i sobretot expectatives d’invertir a
projectes empresarials amb cert risc. Una vegada identificats
aquests business angels, que arriben per diferents vies com són
associacions patronals, cambres de comerç, consultores, per
exemple, se segueix un procés d’identificació de les
expectatives d’inversió de cada un d’ells. 

La metodologia i les accions a seguir per posar en contacte
inversors i emprenedors poden ser distintes, però habitualment
són a través d’una plataforma tecnològica per a la confrontació
directa i personal, per la difusió d’un butlletí electrònic a tots els
inversors o per l’organització de fòrums d’inversió.

Des del Grup Parlamentari Popular pensam que en les
circumstàncies actuals és molt necessari que l’administració
s’obri a aquestes noves iniciatives que ja són al mercat i que
atesa la situació de manca de crèdit puguem enviar un missatge
positiu als nostres emprenedors i empresaris facilitant l’accés
que arriba de forma privada. 

Però un component fonamental del funcionament dels
business angels es troba en els incentius fiscals que podrien
facilitar el finançament als emprenedors. En aquest sentit,
presentam una bateria de propostes, per exemple, a l’impost de
l’IRPF una deducció del 25% de la inversió tant en capital com
en préstecs participatius amb un límit de 100.000 euros, en el
qual la base de les deduccions no podran excedir del 10% de la
base liquidable del contribuent; establir l’exempció pels guanys
reinvertits dins els primers dotze mesos de la seva obtenció; a
l’impost de societats establir una exempció del 99% com la que
ja tenen altres tipus d’inversors com les societats de capital risc,
exempció dels guanys també reinvertits els dotze primers mesos
des de la seva obtenció; a l’impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentals deixar exemptes les
operacions societàries de constitució i ampliació de capital per
als business angels així com per als emprenedors quan es
produeix una ampliació de capital com a conseqüència de la
inversió d’un business angels.

A més, les mesures fiscals suposaran un reconeixement
implícit a l’important paper que juguen i podran jugar els
business angels a l’hora de posar en funcionament nous
projectes per part d’emprenedors.

Altres parlaments autonòmics d’Espanya ja han reconegut
la importància dels business angels. Així, per exemple, el
Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de mesures fiscals i
financeres, que fa especial incidència a la deducció en concepte
d’inversió feta per part d’un business angels per aportació,
adquisició, participacions socials d’entitats noves o de recent
creació. Fins i tot enguany les ha pujades ja fins a un 30%, el
que eren fins a 4.000 euros han passat a ser 6.000 euros
d’aportació per cada contribuent, la qual cosa vol dir que a una
declaració conjunta es pot deduir 6.000 euros per contribuent
entre l’un i l’altre. 

Des del Grup Parlamentari Popular pensam que les mesures
d’aquests tipus poden ajudar a reactivar l’economia, com ja hem
vist a altres països europeus, i suposen una injecció de doblers
molt important de milions d’euros dins el teixit productiu. Ja ho
hem reivindicat en diverses ocasions i pensam que la iniciativa
privada és la que ha de generar els llocs de feina. Hem de donar
suport, doncs, a aquestes empreses generadores de feina que
comencen el seu camí. Es pretén ajudar els autònoms, els
emprenedors, petites i mitjanes empreses no mitjançant
subvencions de les quals no veim cap retorn sinó ajudant que
siguin les mateixes empreses les que siguin protagonistes i
responsables de les seves actuacions i nosaltres tan sols posem
un context favorable perquè això sigui així.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mercadal. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc dir-li que el nostre
grup donarà suport a aquesta proposició no de llei de
reconeixement de la figura dels business angels i ajudes fiscals
per a l’ajuda al desenvolupament de projectes per part
d’emprenedors. El principal motiu, que ens du a donar suport a
aquesta proposició no de llei, és que consideram que reconèixer,
però sobretot fomentar, els denominats business angels és una
bona manera d’aconseguir canalitzar l’estalvi privat cap als
emprenedors i així fer-los més possible l’accés al finançament.
La recuperació de l’activitat econòmica i de l’ocupació està
molt lligada a la creació de nous projectes empresarials, a
l’autoocupació i al creixement del teixit de les PIME que ja
existeixen. 
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Les possibilitats que enumera aquesta proposició no de llei
a l’exposició de motius pel que fa referència als incentius fiscals
serveixen, servirien possiblement, per animar els inversors i
posar recursos a l’abast dels emprenedors, qüestió fonamental,
ja que ara per ara el principal problema que tenen a l’hora de
dur els seus projectes a la pràctica és precisament la manca de
finançament. 

És cert que a la nostra comunitat, com vostè mateix deia, i
a Espanya fins i tot aquesta figura té poca tradició, però també
ho és que en temps difícils i de dificultats econòmiques com les
que patim és necessari innovar, cercar fórmules i també, com és
aquest cas, copiar, copiar el que a altres països ha donat bons
resultats. Desplegar, aprofundir la figura del business angels
pensam que pot ser bo per a la nostra economia. 

No puc deixar d’assenyalar que tenim en tràmit una llei de
suport als emprenedors i que en el capítol 4, de finançament de
les empreses, fa referència a aquesta figura, però no la desplega
ni diu com fomentarà que aquests inversors privats facin de
veritables àngels de negocis i els sigui atractiu aportar aquests
recursos. És necessari el desplegament i la regulació d’aquesta
figura tant pel que fa a la qüestió fiscal, majoritàriament
competència del Govern de l’Estat, com a altres possibilitats
que pot ser sí pugui fer el Govern de les Illes Balears per
impulsar-la de forma que com més aviat millor es puguin veure
els resultats. I veurem els resultats quan hi hagi emprenedors a
la nostra comunitat que han pogut iniciar o seguir la seva
activitat empresarial amb els recursos d’aquests inversors, com
ja passa a altres indrets del món i que aquí, tot i després de
l’aprovació pel Govern d’aquest decret llei de suport als
emprenedors, no ha succeït.

A més de reconèixer la importància d’aquesta figura és
necessari que el Govern la reguli dins l’àmbit de les seves
competències el més aviat possible perquè així com està aquest
decret llei d’emprenedors tampoc no serveix i no és qüestió de
demanar a altres institucions que facin, si nosaltres no feim, el
que ens pertoca fer. Esperam que aquest suport que ara donam
a aquesta proposició no de llei serveixi perquè el Govern de
l’Estat, però sobretot el Govern de les Illes Balears, impulsi,
mitjançant totes les mesures que tengui al seu abast, la figura
dels business angels i així avançar el més aviat possible cap a
la recuperació econòmica que tots volem.

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, veig que tots estam
d’acord que la situació econòmica actual, els partits polítics, i
especialment els que tenen responsabilitats de govern, han de
fer propostes per millorar i que ens ajudin a superar la crisi, però
a mi m’agradaria que aquestes propostes fossin reals, ja està bé
que el Partit Popular ens convidi a instar els governs amb la
finalitat de reconèixer l’important paper que tenen els business
angels a l’hora de fer possible dur endavant projectes

d’emprenedors, però la seva proposta no deixa de ser ben bé un
brindis al sol, perquè, de fet, el primer punt és així, un brindis
al sol, els governs els han de reconèixer la importància, i tots
ens podem sumar a aquest reconeixement.

Què ens proposa el Partit Popular de les Illes Balears, quines
coses concretes a part d’agrair-li el seu paper? A les propostes
d’acord coses concretes poquetes. La primera proposta ens
recorda aquell senyor que feia de fuster, que feia la feina molt
ben feta i quan en va acabar una li varen donar les gràcies, li
varen agrair, li varen dir, molt bé, moltes gràcies, i ell va
respondre, perdoni però jo de gràcies no en visc, el que necessit
és cobrar. Idò, vostès fan el mateix en el primer punt, donen les
gràcies, donen les gràcies, agraïm la figura d’aquests inversors,
està molt bé, però ja està, un copet damunt l’esquena, i jo crec
que avui, més que mai, és necessari fer alguna cosa més que
donar les gràcies i fer reconeixements.

És cert que en el segon punt ja proposen alguna cosa més,
insten el Govern de l’Estat a impulsar mesures de normativa
fiscal necessària per regular aquesta figura i que tenguin unes
certes facilitats a l’hora d’invertir. Ens pareix bé, demanem al
Govern de l’Estat, però i al Govern de les Illes Balears? No li
hem de demanar res al Govern del Sr. Bauzá? Alguna cosa els
hauríem d’instar a fer també al Govern del Sr. Bauzá, perquè,
des d’abans de ser president, es parla d’emprenedors i d’ajudes
als emprenedors i encara és l’hora que vegem alguna cosa
concreta al respecte. Reconeixem la figura del business angels,
molt bé, ja està fet, i això és tot, i jo crec que el Govern hauria
de fer alguna cosa més.

Vostè ens ha explicat ben bé qui eren els inversors privats,
crec que els que no ho acabàvem de saber ens hem informat
arran de les seves propostes, però el Partit Popular i el Govern,
crec que, més que preocupar-los que aquesta figura estigui ben
valorada, els hauria de preocupar que els emprenedors, que no
troben un àngel inversor, trobin un reconeixement a la seva
tasca i un suport econòmic a través del Govern. Crec que aquí
també estaria bé haver-hi afegit alguna cosa relacionada amb
l’ISBA, que el Govern hi aporti més doblers perquè aquells
emprenedors que no tenen un àngel a la seva vida hi trobin el
Govern que els doni suport, algunes coses d’aquestes podien
haver fet.

I de fet, ja li deia que fa temps que en parlen d’emprenedors,
i el Decret llei de suport als emprenedors, en vigor actualment,
ja parla d’aquesta figura i estableix en el seu article 10.1 que el
Govern de les Illes Balears, entre d’altres coses, ha d’establir un
sistema normatiu, fiscal i econòmic que afavoreixi la inversió
privada i el flux de crèdit dels àngels de negoci en les fases de
llavor, consolidació i internacionalització, i llavors un poquet
més avall ens defineix què s’entén per un àngel de negoci, com
que ja ho ha dit vostè jo no ho repetiré.

Però crec que el que ens importa no és la definició sinó
l’obligació legal que té avui, avui, el Govern de les Illes Balears
d’establir un sistema normatiu, fiscal i econòmic que afavoreixi
la inversió privada i el flux de crèdit dels àngels de negoci. Això
ho pot fer, i perquè no ho fa, per què no ho fa? La llei l’obliga,
què han fet fins al dia d’avui? Vostè em pot dir, si la llei té un
desenvolupament normatiu que té un limit d’un any, el límit
d’un any perquè estigui desenvolupat, però no esperar un any a
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fer coses. Per tant, alguna cosa ens podria haver presentat el
Govern o alguna cosa més podria instar el Partit Popular.

Per tant, simplement això, crec que comença a ser hora que
el Partit Popular i el Govern assumeixin que governen, és hora
d’assumir que governar és qualque cosa més que dir el
malament que ho havien fet els altres, segons ells, i que
governar és trobar solucions als problemes, tant si els han creat
vostès els problemes com si els han creat uns altres, com si
apareixen caiguts del cel, com els àngels, els problemes, és hora
de començar a prendre decisions en positiu i posar en pràctica
accions concretes que ajudin no només els business angels i els
emprenedors, sinó també totes les famílies, empreses i entitats
que tenen problemes.

Per tant, donarem suport a aquesta proposta, però ens
agradaria que, a més de brindis al sol, tant el Govern com el
Partit Popular fessin qualque cosa més, perquè recordin que els
reconeixements i els agraïments fan la vida més agradable, però
que només de gràcies no en viu ningú. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, president. Simplement per agrair al Grups
Parlamentaris PSM i PSOE el seu suport a la PNL. Però
simplement significar que no és un brindis al sol, és a dir, el
Govern de les Illes Balears no té competències en matèria fiscal
dels imposts de què hem parlat aquí, no podem aprofitar que el
Pisuerga pasa por Valladolid per venir aquí i fer una crítica de
les mesures que ha pres o no el Govern balear. Crec que avui
parlam del reconeixement de la figura que el Govern ens ha
portat a través de la Llei d’emprenedors, que no s’havia parlat
en aquesta cambra fins ara, no se n’havia parlat quan altres
parlaments ja han aprovat mesures en relació a això, el Govern
ens ha proposat un decret llei que s’ha aprovat que s’està
desenvolupant i el que fem és demanar que el Govern de l’Estat
aprovi mesures en matèria fiscal, que és que puguin posar en
pràctica inversions a través de business angels i que els
emprenedors de les nostres illes es puguin veure beneficiats.

Però en qualsevol cas, agraïm el seu suport. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mercadal.

Escoltats tots els portaveus, aquesta presidència entén que
queda aprovada per assentiment. Moltíssimes gràcies.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 2075/11, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política d'austeritat del
Govern de les Illes Balears.

Idò, a continuació debatrem la Proposició no de llei RGE
núm. 2075/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a política d’austeritat del Govern de les Illes Balears.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President, gràcies, senyors i senyores diputats.
Ara fa quatre mesos de la data de la presa de possessió del Sr.
José Ramón Bauzá com a president del Govern de les Illes
Balears i des del primer dia s’ha proposat complir amb el
promès en el programa electoral amb el qual es va presentar a
les eleccions, un programa que ja a la seva introducció parlava
de sacrificis, accions quirúrgiques amb les quals corregir el
rumb de la nostra economia, la nostra societat i les nostres
institucions.

Conscients que no anava a ser fàcil posar-ho en pràctica,
però l’exercici de la responsabilitat que ha d’exigir-se a un
govern obliga a prendre decisions amb valentia, ja que en
aquests moments és necessari canviar de manera radical el
model de gestió que s’havia seguit pel govern del pacte.

El passat dia 22 de maig, una àmplia majoria dels ciutadans
de les Illes Balears varen donar la confiança al Partit Popular i
al seu programa electoral, es va dir basta, basta a una manera de
governar sense cap línia fixada, sense un programa definit, ple
d’improvisacions, el que interessava era el repartiment de
diferents quotes de poder per a tots els socis de govern i per
cada quota una adjudicació de cadires que ens va dur a una
sobredimensió de les institucions de l’administració.

El president del Govern va anunciar: “La meva primera
decisió serà aplicar el criteri d’austeritat”. La constitució del seu
govern és una prova evident, una vicepresidenta econòmica i sis
conselleries, el que suposa una eliminació de 7 conselleries i 35
direccions generals respecte del primer govern del pacte format
el juliol del 2007. La nova estructura del Govern suposa per a
les Illes Balears un estalvi de 481.896 euros per conselleria i
any i 94.000 per direcció general i any, el que fa un total de 26,6
milions per a la legislatura.

Cal remarcar que la reducció dels membres de govern
implica un gran esforç personal de tots i cada un dels integrants
del mateix.

Més reduccions. A l’estructura del govern del pacte hi havia
70 càrrecs dels quals 28 eren assessors tècnics, a l’actual govern
hi ha 43 càrrecs, el que representa un estalvi anual de 1.023.000
euros per any, al final de la legislatura més de 4 milions d’euros.
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El principi d’austeritat entès pel Govern de les Illes significa
una serietat, prudència, responsabilitat, sensatesa i rectitud amb
els comptes públics de tots. Aquesta nova forma de fer política,
proclamada pel president, s’ha traduït en la creació d’òrgans que
vetllaran per la reducció de l’administració, una reducció que
tant la situació actual de crisi com la societat ens demanda.

Les figures governamentals que s’han creat són les següents:
la primera és l’Oficina de Control Pressupostari, té al seu càrrec
la recopilació de la informació econòmica i financera del sector
públic i autonòmic per analitzar-la i també la confecció de
pressuposts pertinents per ordenar-les racionalment, segons els
principis propis de la bona gestió financera. La segona és la
Comissió d’anàlisis i de propostes de reestructuració del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la qual serà l’encarregada d’analitzar el conjunt d’ens
integrats del sector públic autonòmic i de proposar la supressió,
refosa o modificació dels ens que ho facin recomanable, raons
de simplificació, economia, eficàcia i eficiència en la gestió.

Fa solament quatre mesos de les passades eleccions i el
Govern ja ha complert gran part del que proposava en el seu
programa referent a les administracions públiques. L’auditoria
interna realitzada amb mitjans propis es va trobar amb la major
situació de gravetat econòmica en la història de la democràcia
de les Illes Balears. Les factures pendents de pagament als
proveïdors sumen 1.104 milions i el deute total de la comunitat
5.587. L’anàlisi de la situació econòmica deixada per l’anterior
Govern reflecteix que en els darrers anys era la pràctica habitual
elaborar els pressuposts de la comunitat sense tenir en compte
el creixement real de l’economia, un descontrol pressupostari
bestial, cada any a pitjor, tirant de l’endeutament bancari quan
al carrer les famílies, les PIME, la societat civil tenia vertaders
problemes per aconseguir crèdit.

L’any 2010 el dèficit va marcar un autèntic rècord i arribà
a la xifra de 1.000 milions d’euros. La despesa pressupostada
era de 3.384 i finalment va arribar a 3.865, és a dir, es va
superar en 480 milions.

En aquest punt vull subratllar que la política d’austeritat que
el Govern, amb el seu president al capdavant, du a terme és
imprescindible, és més, l’única possible des del seny, després de
la pèssima situació econòmica heretada de l’anterior govern, en
gran part deguda a la seva ineficàcia en la gestió, incapaç de
prendre decisions necessàries amb una total irresponsabilitat.

Quan el Partit Popular va arribar al govern les nòmines dels
funcionaris no estaven garantides i l’endeutament amb els
proveïdors era un escàndol. El Govern pretén eliminar les
estructures prescindibles o ineficaces, simplificar les estructures
necessàries però sobredimensionades i potenciar les estructures
operatives i eficaces. Aquesta política d’austeritat no suposa de
cap manera menys serveis cap als ciutadans, sinó tot el contrari,
es tracta de canviar el model de gestió per fer-lo més eficient.
No es pot gastar en coses que no repercuteixin directament en
la societat, s’han acabat els capritxos. Des del primer dia, tal i
com es va dir, es redueixen les despeses en informes i estudis
tècnics externs, així com en publicitat i campanyes
institucionals, despeses de representació, etcètera.

Mirin, a mode d’exemple de diferents maneres de gestionar,
volem dir, el conseller, l’altre dia, el conseller de Turisme va
anunciar que la presència a la fira World Travel Market del
pròxim mes de novembre s’ha pressupostat en 457.000 euros, el
que representa quasi un 60% del pressupost de l’any passat,
degut a la reducció d’espai de personal assistent i eliminant tota
la despesa innecessària que no contribuïa a vendre les Balears
com a producte turístic.

Amb el compromís de reduir el nombre d’ens i organismes
del sector públic, per assegurar una gestió transparent i eficient
sense perjudicar la prestació dels serveis públics, eliminar tots
aquells que no responguin a una racionalitat econòmica o
administrativa o bé que suposin una minva de transparència o de
garanties jurídiques, el president del Govern, amb la convicció
que si les famílies i les empreses privades han d’ajustar-se el
cinturó l’administració pública també, el passat dia 28 de
setembre va anunciar una reestructuració del sector públic
instrumental, la reducció de 92 empreses públiques; és a dir, de
168 es passa a 76.

El sector públic acumula un deute als proveïdors de 147
milions, excepte l’ib-salut, amb aquest estalvi anual de dos any
quedarà salvat el deute amb els proveïdors i, a més, es deixarà
de generar deute.

Una vegada presa la mesura de la reducció de les empreses
públiques per l’actual govern, el president de l’anterior, del
govern del pacte, va dir que era una decisió que era necessària;
idò, per què no ho va fer? Primer, perquè una part de les
empreses, gran part d’elles estaven endeutades, i segon, perquè
els equilibris de poder amb els seus socis de govern li ho
impedien.

Dos exemples clars del canvi de gestió i economització a
l’empresa: el primer és el produït a l’empresa Serveis
Ferroviaris de Mallorca, empresa que es va trobar amb una
situació molt greu motivada per una molt mala gestió de les
anteriors gerències -ho dic en plural, perquè, per primera vegada
trobam dos gerents-, una vegada més es pretenia acontentar
tothom amb diners públics. Des de la nova gerència s’intenta
capgirar la situació trobada mitjançant una sèrie de mesures
encaminades a una obtenció de recursos, com per exemple
subhastes, un nou sistema tarifari i una racionalització dels
costos i tot això sense suposar un minvament dels serveis
prestats als usuaris. Prova d’això és que Serveis Ferroviaris de
Mallorca ha aprovat recentment un nou contracte de neteja pel
qual s’ha reduït un 30% respecte del contracte anterior. Des del
passat mes d’abril la partida pressupostada d’aquest servei va
estar bloquejada per l’anterior govern i va ser gràcies al propi
personal de Serveis Ferroviaris de Mallorca i a la colAlaboració
d’alguns ens, d’alguns ajuntaments, es va assumir la neteja dels
trens i de les instalAlacions.
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El segon punt que vull remarcar és que s’han reduït d’una
forma molt important les despeses dels lloguers. A totes i cada
una de les conselleries s’ha fet un estudi de tots els habitatges i
locals propis i dels lloguers, procedint a ocupar equips. No és de
rebut que es tenguin dependències buides quan d’altres estan
llogades, bé, és a dir, una manera i un model de fer política
diferent.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. A aquesta proposició el Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca hi
ha presentat una esmena de substitució, RGE núm. 3914/11.

Per defensar-la té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. El Partit Popular, a part de la
seva retòrica del malament que ho havíem fet aquests quatre
anys passats, dels altres quatre no en parlen, però dels quatre
passats sí, però és igual, ara cadascú mira cap allà on vol, però
ens demana que manifestem el nostre suport i la nostra
satisfacció per la reducció de conselleries i direccions generals
i que instem el Govern a continuar amb les polítiques
d’austeritat i reducció de despeses, i just ara he acabat de llegir
-amb això que ara ho tenim bé aquí dins per mirar l’internet-
acab de llegir una notícia que diu que 82.000 persones
necessitades en aquesta comunitat han deixat de rebre alguna
atenció social perquè no se’ls paguen les ajudes, 82.000
persones deixen de rebre alguna atenció social, i 2.000
treballadors estan a l’atur o estan en un procés d’ERO. 

Per tant difícilment podem manifestar aquesta satisfacció.
Seria una gran satisfacció si el Govern, retalladet, curtet, com
l’han definit avui matí, no deixàs de fer altres coses que per a
nosaltres són molt importants, que per a la societat són molt
importants. Per tant les persones del PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca ni donarem el nostre suport ni
manifestarem la nostra satisfacció per la reducció de
conselleries i direccions generals. Creim que està bé
racionalitzar l’administració, evitar duplicitats i aplicar
austeritat en la despesa, però d’aquí a considerar que està bé, a
donar suport i a manifestar la nostra satisfacció pel que està fent
el govern actual del Partit Popular, hi ha molt a comentar.

En primer lloc pensam que no és bo formar govern amb un
únic objectiu: passar les tisores; no és bo. El Sr. Bauzá tenia tant
d’interès a fer un govern reduït que s’ha passat, i en lloc de
reduït li ha sortit esquifit, que no dóna la talla, un govern
inoperant, que té l’administració aturada i això, a la llarga,
sortirà molt més car als ciutadans, molt, però. Ho hem
comprovat durant aquests quatre mesos que duen al Govern
però no governant; l’única cosa que fan és queixar-se de
l’anterior govern i passar tisores, això és l’única cosa que fan.
I si es volen queixar, queixin-se, no estiguin per nosaltres,
nosaltres ho podem aguantar, que es queixin, però la societat no,
hi ha molts de problemes a resoldre i el Govern s’hi hauria de
mirar una miqueta. Estaria bé que a més d’explicar com de

malament ho vàrem fer nosaltres, segons vostès, estaria bé que
ens explicassin com fan comptes arreglar-ho, què pensen fer per
millorar la situació i quines polítiques posaran en marxa més
enllà de tisorades a tort i a dret posant en perill els serveis
públics, perquè l’única cosa que saben fer és retallar serveis per
reduir despesa. Allò que sí podríem arribar a constatar és que el
Govern és una estafa si l’única cosa que sap fer és retallar. I no
crec que cap de les persones que els varen votar esperàs això de
vostès; crec que esperaven una altra cosa, alguns molt més,
segurament, però la majoria esperava una altra cosa.

Duen quatre mesos i és ben hora que, a més de parlar
malament de l’equip de govern, parlin de futur i sobretot facin
alguna cosa per millorar el present i encaminar cap a un futur
millor, i que ho facin des de la coherència i del sentit comú, des
del seny, pensant sobretot en les persones, especialment en els
sectors més necessitats. Està bé aplicar polítiques d’austeritat i
racionalitzar la despesa, però no podem posar en perill els
serveis públics; ni renunciar a dinamitzar l’economia, com estan
fent vostès, per equilibrar els comptes públics. L’austeritat i la
racionalització han d’anar acompanyades de coherència, i el
Partit Popular no en mostra gens, de coherència. 

La setmana passada varen renunciar clarament a treballar
per una política d’ingressos que ajudi a equilibrar els comptes
públics, i que eviti retallades que posen en perill els serveis
públics. La setmana passada varen renunciar a treballar per una
fiscalitat més progressiva que permeti recaptar recursos
econòmics per garantir que en un moment de dificultats l’estat
del benestar, un sector que genera ocupació, un sector activador
de l’economia, com ens recordava la Sra. Santiago, pugui
continuar. El Partit Popular renuncia a una reforma fiscal més
justa, no vol que pagui qui més té ni vol aplicar nous impostos
de caràcter ambiental per als que més contaminen; ells
prefereixen ajornar pagaments sense presentar calendari, que,
per cert -ara no hi és-, crec que és una gran frase, un gran encert,
la del president Bauzá quan recordava que en Guillem Sagrera
va tardar 83 anys a cobrar per sa Llotja, un fenomen, i llavors
diuen que genera confiança. Tots els empresaris que hi havia
allà dins que volien..., si precisament pretenien generar
confiança, se n’anaren esborronats, i les entitats socials, que no
hi eren però que ho varen llegir, estan preocupadíssimes perquè
si l’exemple és esperar 83 anys, què passarà amb les persones
que tenen al seu càrrec? 

Com deia el Partit Popular prefereix reduir prestacions
bàsiques, retallar serveis educatius, retallar serveis sanitaris, i a
això li diuen austeritat i reducció de la despesa pública.

Mirin, de despesa, sí que hem vist que en retallaven, però a
costa de perdre serveis essencials i de fer perillar aquest estat
del benestar que havíem arribat a aconseguir, perquè,
d’austeritat, en parlen molt, però no la practiquen gaire, només
practiquen les retallades. Ja es lluïren a l’inici del govern
apujant el sou a cinc dels sis membres del gabinet del president;
molta austeritat però cap inconvenient a augmentar el salari de
l’entorn més proper al president. 
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És austeritat, també, renunciar als 240 milions del fons de
competitivitat? Per a nosaltres és una temeritat, com és una altra
temeritat renunciar als 443 milions d’euros del tren de Llevant,
que mentre s’està fent donaria lloc a molts de llocs de feina i,
una vegada fet, revitalitzaria la comarca d’aquella zona. Jo crec
que algun batle que seu aquí dins avui n’estaria ben content, si
el poguessin dur endavant, però vostès prefereixen, per
temeritat, carregar-se projectes i dur endavant polítiques
partidistes que res no tenen a veure amb l’austeritat.

I un altre exemple d’austeritat, el viatge a BrusselAles del
president, un seguici de 12 persones. O una delegació de govern
a Formentera; per quina austeritat?, per controlar que els únics
que no són dels seus siguin austers?, perquè ja em diran quin
estalvi suposa una delegació de govern a Formentera; l’única
cosa que s’estalviaran des de Formentera, allà, crec, serà el
disgust de no poder governar també, de l’única cosa que no
controlen. Però això no és austeritat ni és seriós. I jo crec que és
hora que el Partit Popular sigui seriós; jo crec que ho ha de
saber fer, tenen gent bastant condreta dins les seves files que ho
han de saber fer, i és hora d’apostar per l’esforç, per l’estalvi de
bon de veres i l’austeritat de bon de veres. Nosaltres també hi
creim, en l’austeritat, en l’austeritat i en la coherència, i
austeritat i coherència ens duen al convenciment de la necessitat
de mantenir els serveis públics bàsics per no fer perillar l’estat
del benestar i la cohesió social. 

Per això hem presentat una esmena de substitució: en lloc de
manifestar la satisfacció i suports a les retallades, proposam
instar el Govern a dur a terme polítiques d’austeritat i de
racionalització i a mantenir els serveis als ciutadans, perquè està
bé aplicar polítiques d’austeritat i racionalitzar les despeses,
però no podem posar en perill els serveis públics, ni renunciar
a dinamitzar l’economia, com estan fent vostès, per equilibrar
els comptes públics. L’austeritat i la racionalització han d’anar
acompanyes de coherència, i el Partit Popular fins ara no n’ha
mostrada gaire, de coherència, però li donam l’oportunitat de
fer-ho. Així com la setmana passada varen renunciar a treballar
per una política d’ingressos que ajudi a equilibrar els comptes
públics i eviti retallades, avui li proposam precisament tornar a
recuperar una miqueta aquesta idea.

La nostra proposta va en aquest sentit: per un costat, instar
a l’austeritat i a racionalitzar i mantenir els serveis i, per l’altre,
a garantir que es mantendran tots els serveis públics, i si és
necessari aplicarem polítiques noves de fiscalitat. Vàrem
proposar un impost mediambiental, vàrem proposar una
fiscalitat més justa perquè qui més té pugui pagar més, però
vostès hi varen renunciar. Nosaltres estam convençudíssims que
sense aplicar polítiques d’increment d’ingressos difícilment
mantendrem aquesta comunitat al nivell que es mereix, tant a
nivell social, tant a nivell educatiu, a nivell sanitari, com a nivell
econòmic, i crec que podrien fer un esforç i començar a
decantar-se cap aquí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
en primer lloc ja avanç que no estam d’acord amb el text literal
que ens presenta el Grup Popular respecte d’aquesta proposició
no de llei. No només no estam d’acord amb el contingut sinó
que ens sembla que a quatre mesos d’un nou govern portar
aquesta proposició no de llei aquí és fer com una mica de befa,
perquè dir que s’insta el Govern a continuar amb polítiques
d’austeritat i reducció de la despesa pública després de les
darreres mesures que ha pres el govern Bauzá creim
sincerament que ni és seriós i, sobretot, ens sembla una presa de
pèl.

Clar que en la teoria hi podem estar d’acord, amb polítiques
d’austeritat, el que passa és que probablement amb el Partit
Popular ens hauríem de posar primer d’acord amb el concepte
d’austeritat, perquè, com deia, les amb darreres mesures que
s’han pres probablement podem compartir ni tan sols el
concepte. Estam d’acord sobretot, perquè és una responsabilitat
de qualsevol govern, amb la reducció de conselleries o els
nomenaments d’alts càrrecs, però tenc la sensació, i no és una
sensació perquè el BOIB ho avala, que estam davant una
operació de maquillatge, perquè a part d’haver reduït
conselleries i direccions generals, que, per cert, conselleries
respecte de l’anterior govern quan va finalitzar la legislatura són
dues conselleries, no sis o set, com diuen vostès, són dues, dic
que aquesta és una operació de maquillatge que avala el BOIB
perquè el 80% aproximadament dels acords de Consell de
Govern des que ha començat la legislatura són precisament
nomenaments, i sé que em diran..., no m’estic referint només als
nomenaments que es fan quan hi ha qualsevol canvi de govern,
que això entra dins la normalitat, estic parlant fins i tot de nous
nomenaments i de nous càrrecs que fins i tot s’havien eliminat
ja a l’anterior legislatura, com pugui ser -i pos exemples- el
delegat del Govern de les Illes a BrusselAles, que com dic
s’havia eliminat; trobam també càrrecs d’adjunts als caps de
premsa de les diferents conselleries, i realment haver d’entrar a
cadascuna d’aquestes places o d’aquests càrrecs quan un govern
té la potestat d’organitzar-se com cregui convenient, per a mi el
problema que ens trobam amb el govern del Sr. Bauzá és que
diu una cosa i fa tot el contrari, fins i tot amb decisions a les
quals s’ha fet esment aquí abans que econòmicament
segurament no són grans quantitats, però hi ha una cosa que és
la política de gestos. No es pot reduir en educació, en salut,
deixar enlaire la feina de milers d’interins, i després apujar el
sou, com ja s’ha dit aquí, a càrrecs de confiança de l’entorn del
president.

Més greu em sembla encara fer afirmacions, com s’han fet
aquí, totalment irresponsables dient que a l’anterior legislatura
no estaven garantides ni tan sols les nòmines. Mirin, senyors del
Partit Popular, deixin de crear alarmisme, perquè a l’anterior
legislatura tots els funcionaris d’aquesta comunitat van cobrar
religiosament cada mes la seva nòmina. Si vostès ara no se
senten capaços ni tan sols de pagar les nòmines vagin-se a ca
seva i deixin pas a un altre que ho faci millor, però deixi de
crear alarmisme perquè aquí la nòmina l’ha cobrada tothom
religiosament.

(Petit aldarull a la sala)
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I, clar, afirmacions com que ara ja s’han acabat els capricis
i que es baixen les partides econòmiques en representació, jo no
sé si és un caprici o no que a una conselleria hi hagi set
secretàries o set secretaris, com avui s’ha posat aquí de
manifest, precisament perquè això forma part de la política de
maquillatge; han reduït dues conselleries amb els corresponents
directors generals, però el problema és que l’estructura per baix
és exactament igual, és exactament la mateixa, i els nombres
que vostès estan donant aquí no són certs, i si a aquests nombres
que diuen vostès de 26 milions d’euros els anassin restant els
nous càrrecs que han anat nomenant, aquesta xifra ja veurem al
final d’aquests comptes si queden en vermell.

Perquè ja el súmmum del despropòsit és l’aprovació en el
darrer consell de govern de divendres passat d’un projecte de
decret pel qual es crea la delegació territorial del Govern de les
Illes Balears a Formentera; ara els ha entrat una ànsia de
nomenar delegats d’aquest govern, en aquest cas a Formentera
i també ho han fet a BrusselAles, amb un cas que jo crec que
ningú no posa en dubte perquè tothom ho ha vist -així que es va
aprovar aquest projecte de decret les manifestacions van ser
totes molt contundents- que el que estan fent és nomenar, quan
nomenin la persona, un comissari polític a Formentera per
l’única raó que Formentera està governada per progressistes i
perquè a Formentera no governa el Partit Popular. El que passa
és que vagin alerta perquè aquestes maniobres tipus cas
MAPAU, intentar manipular el sentit del vot dels ciutadans de
Formentera, afortunadament mai no ha dat bon resultat, és més,
jo crec que ha dat el resultat contrari. Els ciutadans de
Formentera s’han acabat rebelAlant en contra de qualsevol
decisió, vengui d’on vengui, que intenti manipular els seus
sentiments o el propi sentit del vot. Com deia desgraciadament
Formentera ja ha viscut maniobres així. Ara són molt més
sibilAlines, evidentment, i també legals. Bé, no sé jo si aquest
projecte de decret de crear una delegació del Govern de les Illes
Balears a Formentera compleix al cent per cent l’Estatut
d’Autonomia, perquè han hagut d’esgrimir a l’exposició de
motius que ho fan per la doble insularitat, tal i com diu el nou
Estatut. Efectivament, l’Estatut d’Autonomia parla de la doble
insularitat de Formentera precisament per justificar la creació
del Consell Insular de Formentera, i vostès, senyors del Partit
Popular, el que fan és duplicar serveis i duplicar institucions. 

Perquè una altra cosa que..., anava a dir que pot resultar
graciosa, però graciós no ho és, si no estiguéssim parlant de
diners de la comunitat, és que una de les funcions d’aquesta
delegació territorial a Formentera és rebre i donar curs als
documents que li presentin adreçats a l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Resulta que a
Formentera ja existeix una finestreta única des de fa anys, al
Consell de Formentera, i aquí fa poques setmanes també se’ns
deia que anam cap a reduir administracions i cap a la finestreta
única. Ara resulta que vostès a Formentera el que faran és
duplicar aquests serveis. Per cert, s’ha calculat ja
econòmicament quin cost tendrà aquest nou caprici del Sr.
Bauzá?, perquè el Sr. Matas ja ho va fer la legislatura de l’any
2003, va fer la mateixa operació de comissaris polítics, en
aquell cas a l’illa de Menorca perquè era també l’única que no
estava governada pel Partit Popular. 

I una altra pregunta que també ens hauríem de fer tots: es
crearà una delegació del Govern de les Illes Balears a Eivissa?,
a Menorca?, a Mallorca? Jo crec que quasi tots els imaginam la
resposta, però necessitam molts més arguments per poder
entendre l’inexplicable decret que està tramitant el Govern per
crear aquest nou delegat a Formentera. I no hem acabat; no és
només el nomenament d’un delegat, que és un altre càrrec nou,
sinó que, a més, l’article 4 d’aquest decret diu que s’adscriurà
personal de la comunitat a aquesta delegació territorial del
Govern a Formentera.

I una cosa que no vull deixar passar, perquè m’he quedat
esgarrifada quan he escoltat el president Bauzá quan contestava
una pregunta de l’oposició, que posava en dubte, una mica rient-
se, que a l’anterior legislatura hi hagués formenterers que
formassin part del Govern de les Illes, del govern progressista,
amb alts càrrecs. Però és que, senyors del Partit Popular,
aquestes places d’alts càrrecs avui en dia encara existeixen; o
vostès no s’han plantejat que el 99,9% dels alts càrrecs són de
Mallorca? Això és la mentalitat centralista del nostre president,
del president del Govern de les Illes el Sr. Bauzá, que quan ha
parlar de formenterers en el govern ho ha fet en un to despectiu
posant en dubte la seva capacitat, que com a mínim, com a
mínim, serà la mateixa que té ell.

(Remor de veus i aldarull a la sala)

I per últim vull dir també i demanar que deixin de plorar,
que els ciutadans el que volen són solucions i sobretot saber que
si tant ha reduït amb aquesta política d’austeritat del Partit
Popular en aquests quatre mesos, seria bo que els ciutadans
sapiguessin on han anat aquests diners estalviats en aquests
quatre mesos, perquè de moment l’únic que veim són retallades,
que no es pot pagar a les entitats socials, no es paga als
proveïdors. Ja sabem que tot és culpa, segons vostès, de la mala
gestió anterior del pacte de progrés. Però miri, és que això ja no
s’ho creu ningú, perquè crec que moltes de les persones que ens
deuen escoltar ja estan cansats de sentir la mateixa cançó. Els
recordaré que en la gestió de l’anterior govern també ens vàrem
trobar, no forats, foradassos, i no de mala gestió, sinó de
robatoris... no, no, ja poden dir hala! 700.000 euros robats a una
empresa pública, pendent de judici, no de malbaratament o de
gestionar malament, sinó que s’acusa un senyor del Partit
Popular de robar 700.000 euros. Això també ho estam pagant
ara, el dèficit que vostès cada dia ens recorden que està pagant
el govern del Sr. Bauzá, és el mateix que pagàvem nosaltres.
Malbaratament de sous públics!

(Aldarull a la sala)

Com a mínim dels sous públics gestionats la passada
legislatura els podem donar tots els detalls d’on varen anar
destinats, en serveis públics, en educació i en salut. I
desgraciadament vostès crec que no podran dir el mateix.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyores i senyors diputats.
Bé, primer de tot jo no som lletrada com vostè, però crec en la
presumpció d’innocència. No parlaré de ningú, ni parlaré de cap
cas... Això per començar.

(Petit aldarull)

L’austeritat que proclama el Govern del Partit Popular de
cap manera, i això ho vull dir ben clar, de cap manera no
significa menyscabar els serveis que es presten des de la sanitat,
l’educació o els serveis socials. De fet, el PSM ha presentat una
esmena, jo he parlat amb la Sra. Mascaró i li he dit que en una
sèrie dels punts nosaltres hi estàvem d’acord, allà on ella ha dit
“mantenir els serveis als ciutadans”, jo mateixa li he comentat
que estàvem d’acord a dir "en sanitat, en educació i serveis
socials", encara no he rebut la seva resposta, si no arribam a un
acord, nosaltres no votarem a favor de la seva esmena.

Bé, quan va arribar la crisi, el govern del pacte enlloc de
reduir, d’estalviar, va continuar gastant, finançant aquesta
despesa amb més i més deute. Vostès, els partits de l’oposició,
manipulen l’opinió pública mitjançant manifestacions
alarmistes. Els alarmistes són vostès, no nosaltres que deim la
realitat dels comptes... Vostès fan una vegada i una altra por als
ciutadans dia rere dia, parlant de reducció en els serveis que
rebran, quan la reducció de la despesa proposada per l’actual
govern és la millor manera de garantir tots aquests serveis. Des
del Partit Popular volem significar que en la sanitat cap pacient
i en l’educació cap alumne, no es veurà ressentit per les mesures
d’austeritat del Govern. 

Parlant de sanitat han dit que tancaríem els PAC, que
privatitzaríem els hospitals. Tot són falsedats. L’austeritat es
tracta d’un major rigor, continència i moderació en tots els
àmbits de l’administració de la comunitat autònoma, començant
en l’ajust de la despesa des del principi i elaborant els propers
pressuposts de la CAIB amb rigor, tal i com vostès haurien
d’haver fet molt anys enrera. L’administració s’ha de
redimensionar, s’ha d’amagrir en tot allò que no tengui un reflex
cap als ciutadans. Avui la gent del carrer a les seves economies
familiars, els autònoms que en aquests moments han de fer més
hores que mai, les PIME, en definitiva, el conjunt de la
ciutadania ha hagut d’ajustar-se al moment que vivim i ara toca
a l’administració.

Miri, Sra. Mascaró, vostè ha parlat de sous i d'altres coses,
ni el president, ni els consellers, ni els directors generals s’han
apujat el sou, els seus equips tampoc. És més, se l’han reduït.
Ho vull dir ben clar, perquè vostès una vegada i una altra
repeteixen el mateix i pareix, i sembla que tenen més raó i no és
així. Vostès, una altra vegada, continuen manipulant la
informació segons el seu interès. En aquest cas mesclen ous
amb caragols, comparant dos models i dues estructures
totalment diferents, sabedors que els càrrecs s’han reduït i la
despesa també. 

L’única prioritat d’aquest govern és treure els comptes
d’aquesta comunitat endavant. Si el Govern pren aquestes
polítiques d’austeritat és precisament mirant cap al futur, veim
que sempre ens acusen de parlar del passat, precisament
aquestes mesures s’han de prendre pensant en el futur i no en el
passat. 

Del famós viatge que pareix que no en vull parlar, la Sra.
Mascaró ho ha tret. El Govern del Partit Popular aposta per les
institucions europees com una font externa de finançament molt
important. El president i el seu equip varen anar a Estrasburg a
fer una feina, sempre mirant per l’interès de les Illes Balears i,
ja se sap, de la feina surt el profit. El president fa uns dies va
dir, va anunciar, que l’esborrany de la nova reforma de la PAC,
de la política agrària comuna té inclosa la insularitat, el que era
una reivindicació de feia molt de temps del sector agrari.

Mirin, el passat dia 22 de maig una ampla majoria dels
ciutadans de les Illes Balears es varen decidir per un canvi de
model, un canvi d’actitud, un canvi en l’administració dels béns
de tots, en definitiva, un canvi de gestió, donant la confiança al
Partit Popular. El nostre grup parlamentari manifesta el seu
suport i la seva satisfacció per la reducció de conselleries i
direccions generals i insta el Govern de les Illes Balears a
continuar amb polítiques d’austeritat i reducció de la despesa
pública. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mascaró, li han fet per part del Grup Parlamentari
Popular una proposta.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Per una part nosaltres
necessitam retirar el seu punt número 1 que vostès no volen
retirar; i per l’altra, si ens mantenim només amb els serveis
socials, salut i educació, hi ha molts més serveis que també són
necessaris, com per exemple els temes de mobilitat, de transport
públic que ajuden a moltes famílies, nosaltres volem mantenir
els serveis i una garantia de què hi siguin, no mitjançant
aquestes retallades. Per tant, si ens ho accepta així com estaven,
l’aprovarem, en cas contrari, no.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Jo ja he parlat amb ella, ja li he dit
com podia anar bé i, si no ho accepta, serà que no.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

A vostè. Senyores i senyors diputats, ens preparam per
votar, votam.

34 vots a favor, 22 en contra.

En conseqüència, queda aprovada aquesta proposició no de
llei.

V. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa
d'aplicar el procediment de lectura única a la Proposició de
llei RGE núm. 3618/11, presentada pels Grups
Parlamentaris Popular, Socialista i PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, de modificació de la Llei 5/2010,
de 16 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears
(rectificada mitjançant els escrits RGE núm. 3750/11 i
3826/11).

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon a
l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el
procediment de lectura única a la Proposició de llei RGE núm.
3618/11, presentada pels Grups Parlamentaris Popular,
Socialista i PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, de
modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell
Consultiu de les Illes Balears, rectificada mitjançant els escrits
RGE núm. 3750/11 i 3826/11.

Abans de debatre aquesta proposta, procedeix el
pronunciament del ple de la cambra sobre la proposta de la
Mesa de tramitació directa i per lectura única.

Puc considerar acordat aquest procediment de tramitació per
assentiment?

A continuació passam al debat de la proposició de llei. 

VI. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei
RGE núm. 3618/11, presentada pels Grups Parlamentaris
Popular, Socialista i PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, de modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny,
del Consell Consultiu de les Illes Balears (rectificada
mitjançant els escrits RGE núm. 3750/11 i 3826/11).

El sisè punt de l’ordre del dia és el debat i votació de la
Proposició de llei RGE núm. 3618/11, presentada pels Grups
Parlamentaris Popular, Socialista i PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, de modificació de la Llei 5/2010, de 16 de
juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, rectificada
mitjançant els escrits RGE núm. 3750/11 i 3826/11.

Fixació de posicions dels Grups Parlamentaris. Grup
Parlamentari Socialista? No hi ha intervencions. Grup
Parlamentari PSM? No hi ha intervencions. Grup Parlamentari
Popular? No hi ha intervencions.

Ateses les manifestacions dels grups parlamentaris de la
cambra, puc considerar-la aprovada per assentiment?

Es faculten, doncs, els serveis jurídics de la cambra per fer
les correccions i les modificacions tècniques necessàries per tal
que el text en qüestió tengui una redacció coherent.

Queda aprovada la Llei de modificació de la Llei 5/2010, de
16 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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